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Styrelse
Åsa Hallgårde (ordförande), Britt-Marie Eriksson (vice ordförande), Per Follin (vetenskaplig
sekreterare), Göran Günther (facklig sekreterare), Bengt Wittesjö (skattmästare), Karin Lindahl
(utbildningsansvarig), Erik Sandholm (redaktör) och Gunilla Ockborn (yngre läkare).
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton var för sig Åsa Hallgårde och Bengt
Wittesjö.
Valberedning
Åke Åkesson (sammankallande), Hans Beckman och Jonas Bonnedahl.
Revisorer
Susanna Bérczy-Söderblom, Peter Lanbeck och Lars Hagberg (suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
Svenska Läkaresällskapets nämnd: Pia Forsberg.
Ledamot Svenska Läkaresällskapets riksstämmodelegation: Per Follin.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Åsa Hallgårde, Per Follin, suppleanter Britt-Marie
Eriksson och Bengt Wittesjö.
Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Åsa Hallgårde, suppleant
Göran Günther.
Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet: Per Follin, suppleant Gisela
Otto.
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 2005 hölls den 30 november på Stockholmsmässan Mässan, Stockholm. Styrelsemöten
har hållits
17 januari, 20 mars, 17 maj, 4-6 september och 19 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte hölls 18 maj
i samband med vårmötet i Sundsvall.
Chefsöverläkarmötet hölls den 19-20 oktober på Johannesbergs slott, Gottröra. Mötet
samlade 41 deltagare och 25 av 28 kliniker var representerade.

Tema för årets möte var Framtidsgruppens arbete för Infektionsspecialiteten. Ett antal frågor hade
ställts av deltagarna i arbetsgruppen för att förankra slutsatserna i den kommande rapporten.
Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte: Föreningen har representerats av Åsa Hallgårde
och Göran Günther.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Åsa Hallgårde och Per
Follin.
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen representerades av Göran Günther.
Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande 21 nya ordinarie medlemmar:
Marianne Alanko (Malmö), Helena Berggren (Uppsala), Magnus Brink (Göteborg), Robin BrittainLong (Göteborg), Christina Carlander (Västerås), Oskar Ekelund (Karlskorna), Hans Gaines
(Solna), Johan Hansson (Östersund), Karin Holm (Lund), Helena Janols (Falun), Anna Johansson
(Karlstad), Fredrik Kahn (Lund), Hans Kulstad (Malmö), Kenny Larsson (Skövde), Anna Lindblom
(Uddevalla), Katrin Olming (Uddevalla), Jens Raffelsberger (Linköping), Jens Rapp (Visby),
Fredrik Resman (Malmö), Thomas Tängdén (Uppsala) och Malin Vading (Huddinge).
Som associerade medlemmar i föreningen antogs:
Marie Edvinsson (Uppsala) och Jonas Swanberg (Jönköping).
Medlemmar i Svenska infektionsläkarföreningen som ej är medlemmar i Sveriges läkarförbund har
hittills inte automatiskt fått inbetalningskort för medlemsavgiften. Dessa medlemmar kommer
fortsättningsvis att aviseras av skattmästaren.
Remisser
Styrelsen uttrycker ett stort tack till följande kollegor som bidragit till föreningens verksamhet med
remissyttranden till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund:
Besvarade remisser:
• Från Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet: ”Riksarkivet; Bevara eller gallra. Råd
om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk
information (Dnr RA 240-2005/4239, SLS Dnr 2005/0089”. Gallringsråd nr 6 andra omarbetade
upplagan. Besvarad av Aril Frydén.
• Från Sveriges läkarförbund. ”Framtidens närsjukvård –finansiering, styrning och struktur
(Sveriges läkarförbund 2006). Besvarad av Göran Günther.
• Från Sveriges läkarförbund: ”Lex Maria –nytt system i patientsäkerhetens intresse
(Socialdepartementet).”. Besvarad av Åsa Hallgårde.
• Från Svenska Läkaresällskapet: ”Riktlinjer vid patienters medverkan i den kliniska
undervisningen av läkarkandidater”, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.
Besvarad av Åsa Hallgårde.
• Från Socialstyrelsen: ”Förslag till ny föreskrift om barnvaccinationsprogrammet” (Dnr 3303233/2006). Besvarad av Marianne Jertborn.
• Från Socialstyrelsen. ” Rekommendationer för preventiva insatser mot tbc ”. Bevarad av Per
Hagstam.
• Från Svenska Läkarsällskapet: Socialdepartementets promemoria (Socialdepartementet;
S2004/8487/HS): Läkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter –
Konsekvenser för den kliniska forskningen m.m. Till SvLS besvarad av Per Follin och Pia
Forsberg.
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•

Från Socialstyrelsen ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag”
gemensamt besvarad till SoS respektive till SvLS av styrelsen. Remissyttrande avseende
förslaget till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:00) om utfärdandet av intyg inom hälsooch sjukvården. Besvarad till SvLS av Per Follin.

Övriga skrivelser
En enkät från ESCMID angående organisationen av ämnesområdena Medicinsk/klinisk
mikrobiologi och Infektionssjukdomar i Europa besvarades av Åke Örtqvist.
Riksstämman 2005
Riksstämman ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö 30 november – 2 december. Inom ramen för
Svenska Infektionsläkarföreningens program presenterades 6 fria föredrag och 16 postrar. Ungt
forum som inledde Riksstämmeprogrammet behandlade i år ”Influensa - spridning, framtid och
försvar” under ledning av Åke Örtqvist och Björn Olsen. Otto Cars höll årets Justus Ström
föreläsning över ämnet ” Antibiotikaresistens – från genetik till politik”. Föreningen arrangerade
följande symposier: ”Hur stress påverkar immunförsvaret hos människor och djur” med Sten
Iwarson som moderator; gemensamt med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och
Krisberedskapsmyndigheten ”Om influensan kommer. Hur kan och bör vi förbereda oss?” med
Anders Tegnell som moderator; gemensamt med sektionen för medicinsk mikrobiologi
symposierna ”Har vi fått desinfektionsmedel på hjärnan – friska barn och deras infektioner” med
Margareta Söderström som moderator; respektive ”Infektion, inflammation och psykisk sjukdom”
med Thomas Bergström som moderator. Priset till bästa poster har utdelats till Håkan Ringberg och
Hugo Johansson för bidraget ”Svalget - en viktig lokal för att påvisa MRSA”. Priset till bästa fria
föredrag har utdelats till Anna Nilsson, Berit Nilsson, Birgitta Alemo, Åsa Melhus, Lena Dillner och
Anders Widell för föredraget ”Jämförelse mellan tre typer av snabb influensa diagnostik membrankromatografi, IF samt PCR utfört på patienter från ett större akutintag”.
Tidningen Infektionsläkaren och www.infektion.net
Tidningen Infektionsläkaren har utkommit med 4 nummer (volym 10) under verksamhetsåret under
redaktion av Erik Sandholm. Ett nytt avtal för produktion av tidningen har slutits med Mediahuset
AB. Avtalet löpte ut 31 december 2005 och har omförhandlats och förlängts. Föreningens hemsida
har administrerats av nätansvarige Niklas Lönnbro.
Utbildning
Fortbildningsmötet i Pärnu, Estland 27-30 april genomfördes med som vanligt goda vitsord.
Infektionsläkarföreningens Fortbildning Endokrinologisk, Immunologisk och Nefrologisk Up-date
på Steningevik 4-5 oktober samlade 23 deltagare. Kursen kommer under nästa år att granskas av
IPULS.
Utbildningsguiden, en nätbaserad kompetensmapp för läkare att använda för att fortlöpande
dokumentera meriter och fortbildning kommer att prövas av föreningen. Portalen/mappen ägs
gemensamt av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund och är tänkt att användas t. ex.
som stöd i utvecklingssamtal.
Medicinsk kvalitetsrevision
Hittills har ca 20 kliniker genomgått medicinsk kvalitetsrevision och en enkät visar att samtliga var
nöjda med genomförandet och hur resultatet kan användas i verksamhetsutvecklingen. Målet är att
samtliga kliniker ska vara reviderade inom de närmaste åren.
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Programgrupper
Endokardit-programmet är reviderat och UVI-programmet är under tryckning. Led- och
skelettinfektioner ska ev. genomgå en revision. Arbetet i sepsis-gruppen pågår och upprop för
gruppen viral meningo-encefalit planeras har annonserats. Programgrupperna ska ta fram
kvalitetsindikatorer som kan användas i det lokala kvalitetsarbetet. Redovisning av dessa
indikatorer kan med fördel tas med i föreningens årliga verksamhetsenkät.
Specialitetsbenämning Infektionssjukdomar eller Infektionsmedicin
Efter regeringens fastställande av specialitetsindelningen 20 december 2005 (SFS 2005:1250) utgör
vi en enskild basspecialitet med benämningen Infektionsmedicin. Styrelsen kommer att verka för att
ändra till tidigare benämning Infektionssjukdomar, som uppfattas av medlemmarna som den
adekvata. Frågan kommer att drivas i Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring.
En förändring kommer emellertid inte att bli aktuell innan alla specialiteters nya målbeskrivningar
blivit färdiga, dvs. om 1 till 1 ½ år efter förnyad framställan till Nationella rådet. Styrelsen kommer
även fortsättningsvis att använda benämningen Infektionssjukdomar, då denna bl. a.
överensstämmer med motsvarande engelska beteckning, och rekommenderar kliniker och
medlemmar att göra likaledes.
Pfizer-stipendiater 2006
Henrik Eliasson, Universitetssjukhuset i Örebro för ”Påvisning av den cellförmedlade immuniteten
vid harpest för tidig diagnos”. Gabrielle Holmgren, Karolinska Universitetssjukhuset för ”Studier
om resistens och resistensmekanismer hos Plasmodium falciparum malaria”. Åsa Mellgren,
Infektionskliniken Borås, för ”HIV-1 infektion i centrala nervsystemet – effekt av antiretroviral
behandling”. Fredrik Sund, Infektionskliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus, för ”Studier om
CMV infektioner hos njurtransplanterade och kongenitalt smittade patienter”. Stipendiaterna erhöll
18.750:- vardera
Göran Sterners resestipendiefond
Årets stipendium på 14.500:- tilldelades Marianne Alanko, Infektion UMAS, för deltagande i
International Harm Reduction Association (IHRA)´s årliga konferens i Vancouver, Canada i maj
2006.

Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
RAF är Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets expertgrupp i antibiotikafrågor.
RAF har under 2006 representerats av följande sektioner inom Svenska Läkaresällskapet:
Infektionssjukdomar genom Håkan Hanberger, Ingrid Nilsson-Ehle och Inga Odenholt;
Medicinsk mikrobiologi genom Gunnar Kahlmeter, Åsa Melhus, Lennart Nilsson och Christian
Giske; Medicinsk farmakologi genom Mikael Hoffmann; Pediatrik genom Margareta Eriksson,
Allmän medicin genom Christer Norman, och Oto-rhino-laryngologi genom Ann Hermansson.
Dessutom har Smittskyddsinstitutet representerats genom Barbro Olsson-Liljequist och STRAMA
genom Otto Cars. Inga Odenholt har valts till ordförande och Barbro Olsson-Liljequist till
sekreterare.
RAF har under året haft två auskultanter, Anders Johansson från Infektionsläkarföreningen och
Karin Tegmark-Wisell från föreningen för Medicinsk mikrobiologi.
Till RAF-sammanträden har Charlotta Edlund från Läkemedelsverket varit adjungerad.
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RAF-M är en till RAF adjungerad metodgrupp som under 2006 bestått av: Gunnar Kahlmeter, Peter
Larsson, Torbjörn Kjerstadius, Eva Melander, Håkan Miörner, Magnus Unemo, Annika Wistedt,
Signe Ringertz, Mats Walder och Barbro Olsson-Liljequist, samtliga från Medicinsk mikrobiologi.
Gunnar Kahlmeter har varit ordförande och Barbro Olsson-Liljequist sekreterare. I RAF-M har
Robert Skov representerat danska mikrobiologer och Arnfinn Sundsfjord norska mikrobiologer.
RAF har haft fyra protokollförda sammanträden, varav ett som ett internat tillsammans med RAFM. RAF:s arbete speglas på den kontinuerligt uppdaterade hemsidan, www.srga.org.
•

•
•

•

•
•
•

RAF´s uppdrag, ny organisation: Förslag om ny organisation för RAF har sänts på remiss till
föreningarna för infektionssjukdomar resp medicinsk mikrobiologi för synpunkter, innan det
godkänns av SMIs generaldirektör. Ny post som vetenskaplig sekreterare har föreslagits där
Christian Giske skall fungera som resurs för RAF.
Jävsfrågan för RAF-medlemmar: Förslag från olika organisationer togs fram (EMEA, LV m
fl). Ordföranden arkiverar ifyllda formulär från alla medlemmar.
RAF:s antibiotikadagar 2006: Årets antibiotikadagar hölls 23-24 januari. De bestod av en
IPULS-certifierad seminariedag för ST-läkare med aktivt deltagande och förberedelser i
form av fallbeskrivningar, dels en RAF-dag med fallbaserade föreläsningar. Temat för båda
dagarna var infektioner hos hematolog-, onkolog- och transplanterade patienter.
Gemensamma europeiska brytpunkter för antibiotika: En process avsedd att harmonisera
brytpunkter för antibiotika i de europeiska länderna har initierats via EUCAST (the
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Gunnar Kahlmeter är
ordförande i EUCAST, och RAF är en av sex europeiska brytpunktskommittéer som leder
detta arbete. Alla förslag från UECAST´s steering committee har diskuterats och
kommenterats av RAF. Under året har man beslutat om gemensamma europeiska
brytpunkter för cefalosporiner och karbapenemer, samt för de nya substanserna daptomycin
och tigecyklin. Arbete pågår med brytpunkter för penicilliner och makrolider.
RAF:s information om antibiotika: RAF har tagit fram ett underlag för colistin samt ett
dokument för bedömning av ertapenem. Under året har arbetet med att karakterisera /
kommentera samtliga av de antibiotika som finns på RAF´s hemsida slutförts.
Remissvar på frågor från professionen och från läkemedelsindustrin: RAF har svarat på
frågor om lokalanvändning av antibiotika i sjukvård och tandvård, om risk för
antibiotikaresistens m fl.
Arbetsuppgifter för RAF´s auskultanter: AJ har tagit fram tillgänglig information om
behandling av listeria-infektioner, och KTW har bearbetat ämnet enterokocker och
trimetoprim. Båda arbetena kommer att finnas tillgängliga från RAF´s hemsida.

RAF-M har under året haft tre sammanträden, varav ett gemensamt med RAF. Arbetet har bestått av
implementering av nya europeiska MIC-brytpunkter i den svenska modellen för
resistensbestämning (se zonbrytpunktstabeller på RAF´s hemsida).
RAF-M´s workshop anordnades 22-24 maj i Göteborg (NHV) med deltagande även från Danmark
och Norge. Mötet hade en mer praktisk inriktning dag ett (kvalitetssäkring av resistensbestämning),
medan dag två och tre tog upp aktuella ämnen som glykopeptidresistens hos grampositiva bakterier,
cefalosporinresistens hos gramnegativa bakterier, och antimykotika.
Ny RAF-M-workshop planeras för våren 2007.
Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2006
RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
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Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert, hemsideredaktör (Smittskyddsinstitutet)
Elda Sparrelid (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Ann-Britt Bohlin (Svenska Barnläkarföreningen)
Susanne Lindgren (Svensk förening för obstetrik och gynekologi))
Petra Tunbäck (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
Ingrid Uhnoo (Läkemedelsverket)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Filip Josephson (Sektionen för Läkemedelslära)
Styrelsesammanträden
Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger.
RAVs metodgrupp
RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan
Albert, och Filip Josephson, har sammanträtt två gånger. Gruppen har fr.a. uppdaterat metoddelarna
på RAV´s hemsida.
Ekonomi
RAV-gruppen sammanträdesresor har betalats av aktuella landsting, och av Smittskyddsinstitutet.
Utgifter för konsensus-möten som skett i samarbete med Läkemedelsverket har betalats av aktuella
landsting, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket. RAV-gruppen har tidigare ett mindre anslag
som kan användas i samband med möten som ej finansieras på annat sätt.
Hemsida
RAVs hemsida kvarstår och utnyttjas frekvent för informationsinhämtning.
Aktivitet
Konsensusmöte för uppdatering av nationella behandlingsrekommendationer för hiv har skett i
december 2006. Dokumentet är under utarbetning och kommer att publiceras på RAV´s hemsida
under 2007.
RAV har varit remissinstans för Ingrid Uhnoos Antiviral kapitel i den nya svenska läroboken om
mikrobiologi.
RAV har varit remissinstans för ett utlåtande angående HAV, HBV vaccination av HCV infekterade.
Kommer att diskuteras i samband med workshop om kronisk hepatit C planerad till hösten 2007.
Ett arbete pågår ang. information och råd om antiviral behandling av fågelinfluensa hos människa.
Uppdatering har pågått av metoddelarna på RAV´s hemsida.
Planering har skett av ett konsensus-möte om EBV (prel 2007) och av RAV/LV workshops
avseende uppdaterade behandlingsrekommendationer för kronisk hepatit B (vt 2007), kronisk
hepatit C (ht 2007) och CMV (2008).
Beslut har tagits att immunoterapi, inkluderande terapeutisk immunisering, är en viktig del av
RAV´s intresse- och ansvarsområde.
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Referensgruppen för antimykotika (RAM)
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
Viktor Fernandez, SMIs mykologisektion, sekreterare
Anders Johansson, , Svenskt Sällskap för Klinisk Mykologi
Björn Petrini, Föreningen för medicinsk mikrobiologi
Per Ljungman, Sektionen för hematologi
Erik Eliasson, Sektionen för läkemedelslära
Christine Stenström, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap
Erik Svensson, Mikrobiologiska regionlaboratorier
Barbro Olsson Liljequist, SMIs referensgrupp för antibiotikafrågor
Erja Chryssanthou, Mykologiska referenslaboratoriet på Karolinska sjukhuset
Jacek Winiarski, Sektionen för pediatrik
Gunilla Skoog, STRAMA (adj)
Gruppen har under året haft två protokollförda möten.
Under året har RAM arbetat med att ta fram en hemsida som inom kort kommer att vara tillgänglig.
Det har varit en del problem med adressen då det mesta varit upptaget. Toppdomänen sram.se har
nu så småningom blivit bokad.
Diskussioner har förts kring ”Gula boken”, som är en sorts referensbok främst för de
mikrobiologiska laboratorierna. Föreningen för medicinsk mikrobiologi har tidigare samproducerat
böckerna tillsammans med SMI. RAM har tagit på sig uppgiften att skriva en ny upplaga och denna
kommer att finnas i såväl nät- som bokform. Mikrobiologiska laboratoriet i Västerås tar hand om
tryckningen.
Från sep 05 till aug 06 har RAM/SMI samlat in Candida-blodisolat från landets laboratorier.
Tjugosju av 29 laboratorier har medverkat. Förnyad art- och resistensbestämning görs på SMI.
Avsikten är att följa epidemiologi, resistensmönster och resistensutveckling.
RAM har vidare två medlemmar i NRMM (Nordic Reference group on methods in Medical
Mycology), som under året haft ett kvalitetsutskick som framställts av SMI. Många laboratorier
missade en dubbelinfektion, vilket kan vara lätt om man inte använder de nya Chromagarplattorna.
Spridningar i MIC-värden, som i föregående utskick 2004 var mycket stor, hade nu minskat tydande
på en förbättrad precision.
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)
Marianne Lebbad (TM)

Teodor Capraru - adj.
Jonas Bonnedahl – adj.

Referensgruppen har under året haft ett protokollfört möte och ett arbetsmöte. Arbetet har under året
fokuserats på att ta fram nationella riktlinjer för svarsrutiner avseende all morfologisk diagnostik av
parasiter i olika vävnader. Detta förslag till svarsrutiner vänder sig till olika parasitologiska
laboratorier, där morfologisk diagnostik bedriv och syftet är att få enhetliga svarsrutiner. Förslaget
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innefattar enbart morfologisk diagnostik och bygger på UK-NEQAS grundprincip att alla svar skall
om möjligt innehålla utvecklingsstadium, genus och species. Detta förslag finns nu på hemsidan
och innehåller även tidigare förslag till svarsrutiner, som endast gällde tarmprotozoer.
Gruppens anvisningar för provtagning avseende speciesdifferentiering av Entamoeba
histolytica/dispar med PCR finns nu på hemsidan, där även rekommendationer för initial
handläggning vid misstanke på Entamoeba histolytica infektion har publicerats.
Hemsidan, www.svls.se/sektioner/tm/Referensgruppen.htm , innehåller för närvarande följande
information:
* presentation av gruppens målsättning och sammansättning
* kvalitetssäkring av parasitologisk diagnostik
* initial handläggning vid misstanke om Entamoeba histolytica –infektion
* svarsrutiner till morfologisk diagnostik av parasiter i olika provmaterial
* aktuell information om diagnostik av:
- Entamoeba histolytica/dispar
- intestinala parasiter
- leishmaniasis
- malaria
- onchocerciasis
- Strongyloides stercoralis
REFVAC Smittskyddsinstitutet
SMI:s referensgrupp för vaccinationsfrågor (REFVAC) har under året haft två möten hittills och ett
tredje är planerat under december. Representant för infektionsläkarföreningen har även i år varit
Erik Ekwall. Vid årets första möte diskuterades vaccination mot TBE. Slutsatserna vid detta möte
blev att de gällande rekommendationerna kvarstår dvs vaccination föreslås till personer boende i
riskområden. Om föräldrarna vill kan man vaccinera barn >1 år. I högendemiska områden
rekommenderas vaccination av barn >3 år. Vid årets andra möte diskuterades nya synpunkter på det
nya pneumokockvaccinet och dess roll i barnvaccinationsprogrammet. Mötet slutade med att detta
vaccin föreslås att ingå i det ordinarie programmet. Det tredje mötet (december –06) kommer att
handla om vaccination under graviditet.

Arbetsgrupper
Specialistutbildningskommittén (SPUK)
Specialistutbildningskommitte´n (SPUK) består nu av Jonas Ahl, Pia Forsberg, Gunilla Ockborn,
Anders Thalme, Anne Tideholm, Malin Vading, samt Bengt Björkholm (sammankallande). Malin
har tillkommit som ny medlem under året. Vi har haft tre ordinarie möten, två telefonmöten samt
tillkommer ett telefonmöte i december.
Under året har arbetet koncentrerats till utarbetandet av den nya målbeskrivningen för STutbildningen. Två av årets möten har varit i internatform och huvudsakligen ägnats åt detta. Ett
preliminärt förslag beträffande de medicinska målen har presenterats för styrelsen och redovisats på
årets chölmöte. Ett nytt internat planeras i januari och förhoppningsvis blir vi klara under våren
2007. Socialstyrelsen arrangerar ett nationellt möte i december för att stämma av läget i de olika
specialiteterna. Bengt Björkholm deltar i detta möte.
En viktig bit av arbetet i SPUK berör SK-kurserna. Vi följer det fortsatta behovet av SK-kurser och
har regelbunden kontakt med IPULS angående prioritering och inriktning av SK-kurser. För år 2007
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fick vi oss tilldelat 5 ordinarie kurser. Det verkar finnas ett behov av icke ordinarie (så kallade
betalkurser) även för de närmaste åren . Ett problem är att relativt få anbud till ordinarie kurser
inlämnades för år 2007. För att vi skall kunna tillförsäkra våra ST-läkare tillgång till bra kurser i
framtiden är det angeläget att antalet anbud ökar. SPUK har diskuterat hur vi skall kunna uppmuntra
till detta.
Det årliga diagnostiska provet genomfördes enligt samma principer som 2005.
SPUK
rekommenderar att handledarna rättar skrivningen och ett viktigt syfte är att ge tillfälle till dialog
mellan ST-läkare och handledare. Det diagnostiska provet kommer att bli än viktigare i framtiden då
den nya ST-utbildningen kommer att ställa ökande krav på kontinuerlig utvärdering av ST-läkare.
Fallseminariet arrangerades i februari och var som tidigare uppskattat. Nytt för i år var att en del av
arbetet skedde i små grupper och detta utföll mycket positivt enligt utvärdering. Nästa tillfälle blir
på Österlen i februari 2007.
Ungt forum genomförs som vanligt i anslutning till Läkarstämman och har i år smittskydd i din
kliniska vardag som tema.
Arbetsgruppen för prioritering inom området Infektionssjukdomar
I gruppen ingår: Rolf Maller (sammankallande), Anne-Marie Bruno, Göran Günther, Åsa Hallgårde,
Nils Kuylenstierna och Lars Ljungström, samt Bo-Eric Malmvall tom. 2006.
Arbetet i prioriterings-rangordningsgruppen har i stort sett legat nere i avvaktan på resultatet av ett
lokalt pilotarbete med att göra volymsberäkningar för infektionstillstånden i rangordningslistan i
Östergötland. Därefter planeras att volymsberäkningar skall göras för hela landet.
Infektionsläkarföreningens framtidsgrupp
I gruppen ingår: Stephan Stenmark (sammankallande), Göran Günther, Helena Hervius-Askling,
Harriet Hogevik, Torsten Holmdahl, Pia Karlsson, Gisela Otto och Olle Reichard.
Gruppen bildades oktober 2006 och har sedan första mötet december 2005 haft 3 sammanträden och
2 telefonmöten. Arbetet går framåt och vi håller nu på att skriva ihop vårt slutdokument som
beräknas vara klart till vårmötet i Uppsala. Utöver internt arbete i gruppen har arbetet presenterats
och diskuterats vid vårmötet i Sundsvall och vid höstens chefsmöte. Vår målsättning är att
framtidsdokumentet både ska kunna fungera som en inspirationskälla och ett praktiskt verktyg vid
utvecklingen av den enskilda infektionsklinikens arbete. Med gemensamma och tydliga mål
kommer man längre.
IPULS
Under året har Hans Holmberg och Bo Settergren fungerat som Infektionsläkarföreningens
expertgranskare - Gisela Otto kommer fortsättningsvis att ersätta Hans Holmberg.
Utbildningsgranskningen sker enligt definierade kvalitetskriterier som tagits fram av de två råd som
är knutna till IPULS - Pedagogiska och vetenskapliga rådet samt Intressentrådet.
På IPULS webbplats (www.ipuls.se) finns Läkarnas utbildningskatalog omfattande alla granskade
vidare- och fortbildningar inklusive SK-kurser. Man kan där göra systematiska sökningar på alla
specialiteter alternativt söka på enskilda ord i utbildningsbeskrivningarna.
Genom att ansluta sig till den kostnadsfria webbtjänsten Kursbevakningen kan du via e-mail få
kontinuerlig information om utbildningar inom dina intresseområden – rekommenderas!
En viktig förändring av IPULS under året är att en klart ökande andel (ca 40%) av
kursgranskningarna nu kommer från den medicinska professionen jämfört med ca 15% 2005.
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Enkät angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2005 och tjänsteprognos för
infektionsspecialister fram till år 2017.
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Per Arneborn
vid chefsöverläkarmötet i Gottröra 20 oktober. Presentationen finns tillgänglig på
www.infektion.net.

Uppsala och Linköping den 28 november 2006

Göran Günther
Facklig sekreterare

Per Follin
Vetenskaplig sekreterare
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