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Styrelse
Åke Örtqvist (ordförande), Britt-Marie Eriksson (vice ordförande), Per Follin (vetenskaplig
sekreterare), Göran Günther (facklig sekreterare), Hans Beckman (skattmästare), Jonas Bonnedahl,
Gisela Otto och Suzanne Wendahl.
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton är var för sig Åke Örtqvist och Hans
Beckman.
Valberedning
Bo Svenungsson (sammankallande), Ola Blennow och Marianne Jertborn.
Revisorer
Lars Hagberg, Peter Lanbeck och Pia Forsberg (suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
Svenska Läkaresällskapets nämnd: Pia Forsberg.
Svenska Läkaresällskapets Delegation för Medicinsk Etik: Aril Frydén.
Ledamot Svenska Läkaresällskapets riksstämmodelegation: Per Follin.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Åke Örtqvist, Per Follin, suppleanter Britt-Marie Eriksson
och Hans Beckman.
Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Åke Örtqvist, suppleant Göran
Günther.
Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet: Bo Svenungsson, suppleant Ingrid
Uhnoo.
Språkombud i Svenska Läkaresällskapet: Sven Montelius.
UFO, nätverk mellan specialitetsföreningarna kring fortbildningsfrågor: Gisela Otto
Representation i UEMS
Ingrid Nilsson-Ehle och Gisela Otto (suppleant).
Möten
Årsmötet 2003 hölls den 26 november på Stockholmsmässan, Älvsjö. Styrelsemöten har hållits

14 januari, 24 mars, 12 maj, 31 augusti-2 september och 14 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte
hölls 12 maj i samband med vårmötet i Eskilstuna.
Chefsöverläkarmötet hölls den 14-15 oktober på Johannesbergs slott, Gottröra. Mötet
samlade 39 deltagare från 27 kliniker.
Tema för årets möte var konsekvenser för fortbildningen av det nya avtalet mellan
Landstingsförbundet och LIF. Lokala avtal, lokala exempel, tillämpning, problem och lösningar.
Fortbildningen i övrigt, behövs förändringar? Konsekvenser för specialiteten genom olika
chefsstrukturer i landet. Hur ser ledningsstrukturen ut. Hot eller till och med möjligheter?
Växer eller krymper vi? Vad är på gång med ev. besparingar och vad väntar de närmaste åren? Hur
få gehör för adekvat dimensionering, inte minst avseende möjligheten till isolering. Hans Beckman
redovisade Diagnos- och klassifikationsgruppens arbete.
Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte: Föreningen har representerats av Åke Örtqvist.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Åke Örtqvist och Per
Follin.
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen representerades av Göran Günther.
Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande 31 nya ordinarie medlemmar:
Magnus Andersson (Stockholm), Nicklas Arvidson (Göteborg), Farshad Azimi (Gävle),
Christian Blomqvist (Växjö), Eva-Marie Boman (Sjömarken), Sina Dashti (Skövde), Malin
Enarsson (Eskilstuna), Johanna Endrell (Visby), Gabrielle Fröberg (Stockholm), Helena
Hedbäck (Linköping), Anna J Henningsson (Jönköping), Helena Hetta (Umeå), Johan
Hjalmarsson (Helsingborg), Per Josefsson (Örebro), Cherin Kamil (Falun), Pia Karlsson
(Linköping), Anders Lignell (Uppsala), Maria Lindeberg (Nyköping), Cecilia Magnusson
(Jönköping),Charlotta Millbourn (Stockholm), Sara Mörtberg (Östersund), Katarina Odlind
(Falun), Anna Persson (Göteborg), Lena Sandrieser (Visby), Annika Samuelsson (Linköping),
Fredrik Scheuer (Lund), Martin Sundqvist (Växjö), Maria Tempé (Sundsvall), Emila Titelman
(Stockholm), Michael Toepfer (Skövde) och Peter Wiksell (Malmö).
Som associerad medlem i föreningen antogs: Kristian Riesbeck (Malmö).
I samband med det nya prenumerationsavtalet för Scandinavian Journal of Infectious Diseases utgår
medlemsepitetet ”fullvärdig” och ersätts av fyra kategorier medlemmar: Ordinarie medlem,
pensionerad ordinarie medlem, associerad medlem, samt pensionerad associerad medlem”.
Remisser
Styrelsen uttrycker ett stort tack till följande kollegor som bidragit till föreningens verksamhet med
remissyttranden till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund:
Från Sveriges Läkarförbund: Socialdepartementets betänkande ”Extraordinärt smittskydd” (SOU
2003:83). Besvarad av Åke Örtqvist. Från Sveriges Läkarförbund: ”SK-kurser och annan extern
vidareutbildning för blivande specialister –Förslag till ett mer ändamålsenligt system”. Besvarad av
SPUK genom Jonas Bonnedahl. Från Svenska Läkaresällskapet: ”Förslag till Socialstyrelsens
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föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälsooch sjukvården mm. –SLS Dnr 2003/0094. Besvarad av Rune Andersson. Från Arbetsmiljöverket
”Förslag till föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker –smitta, toxinpåverkan,
överkänslighet, samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna” (CTK 2002/44789). Besvarad
av Per Follin och Anders Tegnell. Från Sveriges Läkarförbund ”En ny doktorandutbildning –
kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27)”. Besvarad av Pia Forsberg och Per Follin.
Från Sveriges Läkarförbund ”Högspecialiserad sjukvård (Socialdepartementet proposition Ds
2003:56)”. Besvarad av Lars Lindquist, Jan Sjölin och Göran Günther. Från Sveriges Läkarförbund
”Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende
(Socialstyrelsen; 74-1527/2004)”. Besvarad av PehrOlov Pehrson, Magnus Gisslén och Leo
Flamholc. Från Svenska Läkaresällskapet ”Förslag: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om screening av gravida (Socialstyrelsen; Dnr 33-6085/2004). Besvarad av Marianne Forsgren och
Gudrun Lindh. Från Svenska läkaresällskapet ”Föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (Läkemedelsverket; dnr
581:2004/47097)”. Besvarad av Per Follin, Magnus Gisslén, Leo Flamholc och PehrOlov Pehrson.
Från Svenska Läkaresällskapet ”Förfrågan om att svensk Förening för Akutsjukvård skall upptas
som sektion i Svenska Läkaresällskapet”. Besvarad av styrelsen. Förslag till Läkemedelsverkets
föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av
opiatberoende (dnr 581:2004/47097). Besvarad av Per Follin, Magnus Gisslén, Leo Flamholc och
PehrOlov Pehrson.
Övriga skrivelser
En enkät från Sveriges Läkarförbund angående dokumentering av fortbildning (CPD) har besvarats
av Åke Örtqvist och Göran Günther.
Riksstämman 2003
Riksstämman ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö 25-28 november. Inom ramen för Svenska
Infektionsläkarföreningens program presenterades 6 fria föredrag och 33 postrar. Ungt forum som
inledde Riksstämmeprogrammet behandlade i år Led- och skelettinfektioner under ledning av Bertil
Christensson. I anslutning till mötet gavs information om föreningens verksamhet av Jonas
Bonnedahl. Pia Forsberg höll årets Justus Ström föreläsning över ämnet ”Nya (?) krav på läkareutmaningar för utbildningen”. Föreningen arrangerade följande symposier: Akuta bakteriella
infektioner hos äldre, moderator Bo-Eric Malmvall. Vaccination av äldre – när, vad, hur, och varför?
Med Åke Örtqvist som moderator. Vinterkräksjuka, moderator Marianne Jertborn, tillsammans med
sektionen för Medicinsk mikrobiologi. Ny mikrobiologisk diagnostik – vad är det? Tillsammans
med sektionen för Medicinsk mikrobiologi. Tuberkulos globalt och nationellt- ska vår beredskap
ökas? Moderator Inger Julander. Tillsammans med sektionen för tropikmedicin. Hälsoeffekter av
probiotika- Vilka förebyggande och terapeutiska effekter är dokumenterade? Tillsammans med
enheten för klinisk nutrition. Är den antivirala smekmånaden över? Anordnat tillsammans med
sektionen för Medicinsk mikrobiologi. Moderator Anders Sönnerborg. SARS – En ny epidemis
födelse. Moderator Karl Ekdahl, tillsammans med sektionen för Medicinsk mikrobiologi .
Tidningen Infektionsläkaren, www.infektion.net och Scandinavian Journal of Infectious
Diseases
Tidningen Infektionsläkaren har utkommit med 4 nummer under verksamhetsåret under redaktion
av Suzanne Wendahl Föreningens hemsida administreras av nätansvarige Niklas Lönnbro.
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Genom styrelsebeslut erbjuds föreningens pensionärer att prenumerera elektroniskt på Scandinavian
Journal of Infectious Diseases. Avgiften fastställdes till 100 kr per år.
Utbildning
Fortbildningen i Tallinn ägde rum 22-25 april. Utvärderingen och kursens innehåll gav
genomgående mycket goda resultat. Vårmötet hölls den 12-14 maj på Billingehus, Skövde med
Infektionskliniken, Kärnsjukhuset, som värd och arrangör och med svåra bakteriella infektioner
som tema. Höstens fortbildning den 7-8 oktober i Malmö behandlade ”Intensiv vård/intensivvård av
den akut svårt sjuka infektionspatienten”. infektioner hos transplanterade och hölls den 2-3 oktober
i Steningevik. Efterutbildningen på universitetssjukhus gavs den 21-22 oktober i Göteborg.
Totalt ges 11 kurser att ges för ST-läkare inklusive de ordinarie finansierade SK-kurserna under
verksamhetsåret. Kurskatalogen för SK-kurser är klar och läggs ut på internet (www.infektion.net).
Inom ramen för SPUKs revidering av utbildningsboken rekommenderas minst 3 månaders
sidoutbildning i barnaårens sjukdomar.
När det gäller frågan om samtliga kurser ska ackrediteras av IPULS har styrelsen beslutat att tills
vidare bordlägga frågan i avvaktan på ytterligare information från ansvariga för institutet och
Svenska Läkaresällskapet. Frågan bevakas noggrant med målet att största möjliga
kostnadseffektivitet för tillgängliga fortbildningsmedel ska uppnås.
Programgrupper
Föreningens Programgruppernas slutrapporter avseende Bakteriella infektioner i CNS, Nedre
luftvägsinfektioner, Led- och skelettinfektioner och det reviderade programmet Endokardit har
slutfört sitt arbete och publicerat sina rapporter under verksamhetsåret.
Pfizer-stipendiater 2004
Till årets Pfizer-stipendiater, 25 000 kr vardera, utsågs Karin Lindahl för projektet ”Ribaverin- dos
och koncentration vid behandling av patienter med hepatit C”, Anita Hällgren för ”Experimentella
och epidemiologiska antibiotikastudier med inriktning mot resistensproblematik hos gram-positiva
bakterier” och Katarina Westling för studier av ”Resistensmönster hos viridansstreptokocker i
blododlingsisolat vid fyra kliniker. Typning av isolat med PCR-teknik".
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
Till mottagare av Göran Sterners resestipendiefond 2004 utsågs Judith Bruchfeldt för deltagande i
Internationell kongress. Stipendiesumman är 13 500 kr.

Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
Verksamhetsberättelsen för 2004 kan hämtas på http://www.srga.org/Raforg.htm under rubriken
protokoll. Föreningen har representerats av Ingrid Nilsson-Ehle, Inga Odenholt-Malmfors och Håkan
Hanberger.
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Referensgruppen för antimykotika (RAM-M)
Referensgruppen för antimykotika, RAM, som är smittskyddsinstitutets expertgrupp i
antimykotikafrågor har funnits sedan april 2003.
RAM består av representanter för nedanstående organisationer:
Jan Sjölin, Sektionen för infektionssjukdomar, ordförande
Anders Johansson, Mykologiska referenslaboratoriet i Uppsala, Svenskt Sällskap för Klinisk
Mykologi, sekreterare
Björn Petrini, Föreningen för medicinsk mikrobiologi
Per Ljungman, Sektionen för hematologi
Erik Eliasson, Sektionen för läkemedelslära
Viktor Fernandez, SMIs mykologisektion
Sonja van der Tempel, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap
Erik Svensson, Mikrobiologiska regionlaboratorier
Gunnar Kahlmeter, SMIs antibiotikaresistensgrupp
Barbro Olsson Liljequist, SMIs referensgrupp för antibiotikafrågor
Erja Chryssanthou, Mykologiska referenslaboratoriet på Karolinska sjukhuset
Gunilla Skoog, STRAMA (adj.)
Gruppen har under året haft två protokollförda möten.
Inom RAM har under första året funnits en undergrupp för metodfrågor RAM-M, med uppgift att se
över metoder för art- och resistensbestämning. Behovet av nordisk samverkan har lett till bildandet
av NRMM (Nordic Reference group on methods in Medical Mycology) med NSMM (Nordic
Society of Medical Mycology) som organisatorisk huvudman. Erja Chryssanthou och Viktor
Fernandez är svenska representanter, som rapporterar till RAM. NRMMs uppgifter är: 1)
harmonisering av metoder för art- och resistensbestämning, 2) rekommendationer avseende
diagnostisk miniminivå för laboratorier på olika nivåer, 3) medverkan i det externa
kvalitetsutvärderingsarbetet, 4) uppföljning av resistensutvecklingen i de nordiska länderna och 5)
samarbete med övriga motsvarigheter i Europa för framtagning av brytpunkter.
RAM arrangerar i december 2004 en SMI-dag i svampdiagnostik och januari 2005 planeras
tillsammans med läkemedelsverket en workshop för behandling och profylax av invasiva
svampsjukdomar. Arbetet med en ny hemsida har startat liksom en omfattande revidering av gula
boken. Resultatet från uppföljningen av 2003 års blodisolat presenteras på riksstämman.
Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)
RAV har under året haft följande medlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert (Hemsideredaktör)
Elda Sparrelid (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Ann-Britt Bohlin (Svenska Barnläkarföreningen)
Susanne Lindgren (Svensk förening för obstetrik och gynekologi))
Eric Sandström (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
Ingrid Uhnoo (Läkemedelsverket)
Britta Wahren (Smittskyddsinstitutet)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Vakant (Sektionen för Läkemedelslära)
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Sammanträden
RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger.
Följande konsensusmöten för uppdatering av dokument har genomförts i samarbete med
Läkemedelsverket: RSV hos hjärtsjuka barn (januari), herpes simplex/varicellae-zoster virus
(september), hiv (december). Konsensus-dokument från mötet om RSV hos hjärtsjuka barn januari
2004 respektive ang hepatit B virus behandling november 2003 har färdigställts och publicerats i
RAVs hemsida, Läkemedelverkets hemsida och Läkemedelverkets tidskrift.
RAVs metodgrupp
RAVs metodgrupp, bestående av i RAV-gruppen ingående virologer har haft två möten.
Ekonomi
RAV-gruppen sammanträdesresor har betalats av aktuella landsting, och av Smittskyddsinstitutet.
Referensgruppen för parasitologi
Referensgruppen har under året bestått av nedanstående fem ledamöter nominerade av Svenska
Läkaresällskapets sektioner för infektionssjukdomar (I), medicinsk mikrobiologi (MM) och
tropikmedicin (TM), samt två adjungerade ledamöter:
Ulf Bronner (I) -ordf.
Inger Ljungström (MM) - sekr.
Antonio Barragan (MM)
Bo Claesson (MM)
Sven Montelius (TM)

Teodor Capraru - adj.
Marianne Lebbad - adj.

Referensgruppen har under året haft tre protokollförda möten. Handläggningsrutin vid misstanke
om infektion med Entamöba histolytica har diskuterats under året och ett nytt dokument med
gruppens rekommendation har fastställts och publicerats på den egna hemsidan,
www.svls.se/sektioner/tm/Referensgruppen.htm.
Gruppen har fortsatt arbetet med att utforma enhetliga riktlinjer för hur fynd i faeces av
tarmprotozoer ska utsvaras från parasitologiska laboratorier. Ett förslag presenterades vid SMIdagen i parasitologi den 29 oktober och kommer inom kort att färdigställas och göras tillgängligt på
hemsidan.
Informationen på hemsidan har under året utökats med ett dokument om diagnostik av
leishmaniasis samt gruppens rekommendationer för kvalitetssäkring av mikroskopisk
malariadiagnostik.
Gruppen har under hösten 2004 påbörjat ett större arbete med att utforma detaljerade
rekommendationer för laboratorie- utsvarsrutin vid fynd av olika typer av parasiter i blod, faeces,
likvor, urin och vävnader.
REFVAC SMI
Under 2004 har SMI:s referensgrupp för vaccinationsfrågor (REFVAC) bildats. Sammansättningen
representerar det praktiska och vetenskapliga vaccinfältet i landet och inom SMI med adjungerade
ledamöter från andra berörda nationella myndigheter. Representanter för infektionsläkarföreningen
är Lars Rombo och Erik Ekwall. Lars representerar även Svensk förening för Tropikmedicin.
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Gruppen planerar att ha fyra möten/år. Vid det första mötet diskuterades främst uppgifter,
sammansättning och målsättning. Därutöver framkom bl.a. att grundvaccination mot tetanus, difteri
och polio alltid bör genomföras oavsett ålder, att dokumentation saknas som ger stöd för att
vaccination mot Hib behöver ges när barnet uppnått 6 års ålder och att rekommendera att alla barn
får två doser av MPR oavsett när den första givits. Vid det andra mötet diskuterades behovet av
kikhostebooster och studien seroimmunitet 1997. Sammanfattningsvis kan konstateras, att
återinförandet av kikhostevaccinationen medfört önskad reduktion av kikhosta bland förskolebarn,
men att det fortfarande finns viss risk för barn <1år. REFVAC uttalar ett kraftigt stöd till den i
Stockholms läns landsting planerade studien av booster vid såväl skolstart som skolslut. Vid det
tredje mötet diskuterades huvudsakligen vaccinering mot hepatit B. REFVAC konkluderade att det
finns evidens för en positiv effekt av allmän vaccination i en population, men att det med hänsyn till
situationen i Sverige knappast finns någon anledning att ifrågasätta riktade åtgärder som ett
alternativ. Frågan om val av strategi bedömdes därmed som politisk-organisatorisk snarare än
medicinsk. Årets sista möte är utsatt till 29/11 –04.

Arbetsgrupper
Specialistutbildningskommittén (SPUK)
Specialistutbildningskommittén (SPUK) har under året bestått av Jonas Bonnedahl, Hans
Holmberg, Gunilla Ockborn, Robert Schvarcz, Ulrika Snygg-Martin, Anne Tideholm samt Bengt
Björkholm (sammankallande). Vi har haft två ordinarie möten och tre telefonmöten.
Ett fortsatt stort problem har varit brist på platser till SK-kurserna. År 2004 har enbart 4 ordinarie
kurser funnits. Efter ett stort arbete från många kollegor kompletterades dessa med 7 extra ordinarie
kurser. De senare har enligt preliminära besked varit uppskattade och välfyllda. För 2005 noteras en
förbättring och vi fick oss tilldelat 7 ordinarie kurser. SPUK kommer att följa det fortsatta behovet
av SK-kurser och har regelbunden kontakt med IPULS angående prioritering och inriktning av SKkurser.
Det årliga diagnostiska provet skrevs i år av ungefär hälften av ST-läkarna. Olika metoder att öka
deltagandet diskuteras. SPUK försöker medvetet göra provet svårare för att öka möjligheten till
dialog mellan handledare och ST-läkare.
Fallseminariet arrangerades i mars och var som tidigare uppskattat. P.g.a. stor efterfrågan arrangeras
nästa omgång redan i januari 2005.
Ungt Forum genomförs som vanligt i anslutning till Läkarstämman och har i år CNS-infektioner
som tema.
Revisionen av utbildningsboken har avslutats. Socialstyrelsen kommer sannolikt inom ett år att
kraftigt revidera ramen för specialiteternas målbeskrivningar och ytterliggare revision blir troligen
därför aktuell inom en nära framtid.
SPUK har varit representerat vid mötet ”ST-läkarna är vår framtid” på Svenska Läkaresällskapet
mars-04. Vid detta möte erhöll vår modell för utvärdering av ST-läkare via frivilligt årligt
diagnostiskt prov positiv uppskattning. Vi har också varit representerade vid ett informationsmöte
om IPULS oktober-04.
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Diagnos- och klassifikationsgruppen
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att hantera diagnos- och klassifikation inom specialitetens
verksamhetsområde. Gruppen består av Mats Karlsson (sammankallande), Hans Beckman och Olafr
Steinum. Dokumentet kommer att sändas ut på remiss till verksamhetscheferna.
Medicinsk kvalitet inom infektionssjukvården
Kvalitetsarbetet utgår från styrelsen och dess revisorsgrupp. Mats Erntell är samordnare och
sammankallande.
Revisorsgruppen består av Hans Beckman, Britt-Marie Eriksson, Mats Erntell, Aril Frydén, Åsa
Hallgårde, Bengt Hill, Susanne Stiernstedt, Ivan Vig och Tomas Vikerfors.
Diagnosgrupperna för bakteriell meningit (Carl Granert), endokardit (Lars Olaison), kronisk Hepatit
C (Aril Frydén) och verksamhetsbeskrivning (Per Arneborn) har fortsatt sina projekt. Det svenska
endokarditregistret har nått internationell uppmärksamhet och omfattar mer än 2300 fall. Vissa
kliniker rapporterar också till det internationella endokarditregistret. Rapporteringen till vårt eget
register fortsätter som tidigare. Inrapporteringen till registret för bakteriell meningit fortsätter.
Medicinska kvalitetsrevisioner har genomförts på tre kliniker; Malmö reviderad av Hans Beckman
och Aril Frydén, Norrköping av Bengt Hill och Ivan Vig, Eskilstuna av Åsa Hallgårde och Susanne
Stiernstedt. Nitton av 29 kliniker är nu reviderade.
Infektionsläkarföreningens arbete med revisioner har varit mycket framgångsrikt och har redan
tidigare uppmärksammats nationellt och internationellt. Erfarenheterna av föreningens medicinska
kvalitetsrevisioner, indikatorer och register har under året presenterats som föredrag inför
Landstingsförbundets kvalitetsansvariga, på Socialstyrelsens Kvalitetsregisterdagar och inför Norsk
sykehus- och helsetjensteforening, NSH, i Oslo av Mats Erntell. Utvecklingen av indikatorer,
register och revisioner presenterades i Infektionsläkaren nr 4.
Infektionsläkarföreningen är representerad i ´Enheten för Medicinskkvalitetsrevision´ genom Mats
Erntell. För närvarande pågår en utredning om Medicinska KvalitetsRådets, MKR, fortsatta
uppgifter och organisation.
SPUR-stiftelsen har utfärdat reviderade riktlinjer för poängsättning vid SPUR-inspektioner. Dessa
kan laddas ner på Läkarförbundets hemsida www.lakarförbundet.se.
Arbetsgruppen för vertikal prioritering inom området Infektionssjukdomar
Under verksamhetsåret initierades bildandet av en arbetsgrupp för prioriteringsfrågor för att i
enlighet med av Riksdagen fastställda etiska riktlinjer och Svenska Läkaresällskapets
rekommendationer utarbeta en användbar vertikal prioriterings- och rangordningslista för ämnet
Infektionssjukdomar. Till stöd för arbetet har Östgöta landstingets och Västra Götalands påbörjade
prioriteringsarbete använts. I arbetsgruppen har ingått Rolf Maller (sammankallande), Anne-Marie
Bruno, Göran Günther, Åsa Hallgårde, Nils Kuylenstierna, Lars Ljungström och Bo-Eric Malmvall.
Gruppen har träffats vid två tillfällen. Resultatet av arbetet kommer att föreläggas medlemmarna på
föreningens hemsida för synpunkter.
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Enkäter angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2003 och tjänsteprognos
för infektionsspecialister fram till år 2015.
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Per Arneborn
vid chefsöverläkarmötet i Gottröra den 14-15 oktober. Presentationen finns tillgänglig på
www.infektion.net.

Västerås och Linköping den 23 november 2004

Göran Günther
Facklig sekreterare

Per Follin
Vetenskaplig sekreterare
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