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Styrelse
Åsa Hallgårde (ordförande), Torsten Holmdahl (vice ordförande), Per Follin (vetenskaplig
sekreterare), Stephan Stenmark (facklig sekreterare), Bengt Wittesjö (skattmästare), Karin Lindahl
(utbildningsansvarig), Anna Jerkeman (redaktör) och Gunlög Rasmussen (yngre läkare).
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton var för sig Åsa Hallgårde och Bengt
Wittesjö.
Valberedning
Britt-Marie Eriksson (sammankallande), Hans Beckman och Jonas Bonnedahl.
Revisorer
Susanna Bérczy-Söderblom, Peter Lanbeck och Lars Hagberg (suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
 Ledamot Svenska Läkaresällskapets riksstämmodelegation: Per Follin.
 Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Åsa Hallgårde, Per Follin. Suppleanter Torsten
Holmdahl och Bengt Wittesjö.
 Svenska Läkarförbundets fullmäktige: Åsa Hallgårde, Stephan Stenmark
 Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Åsa Hallgårde, suppleant
Stephan Stenmark.
 Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet: Per Follin, suppleant Gisela
Otto.
 Erik Sandholm är utsedd att efterträda Jean Henrik Braconier som infektionsläkarföreningens
konsultationsläkare i läkarförbundet
Representation i UEMS
Ingrid Nilsson-Ehle och Gisela Otto (suppleant). Karin Lindahl är utsedd till ny suppleant för 20082010.
Representation i ESCMID, Infectious Disease Professional Affairs commintee.
Åsa Hallgårde

Möten
Årsmötet 2006 hölls den 29 november på Svenska Mässan, Göteborg. Styrelsemöten har hållits
17 januari, 19 mars, 9 maj, 3-5 september och 18 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte hölls 10 maj i
samband med vårmötet i Uppsala
Chefsmötet hölls den 18-19 oktober på Sigtunahöjden, Sigtuna. Mötet
samlade 42 deltagare och 27 av 28 kliniker var representerade.

Vid mötet diskuterades vårt nystartade kvalitetsregister, individuella fortbildningsplaner,
chefsrekrytering, arbetstidsregler och förläggning av arbete, framtidsdokumentet, den nya
målbeskrivningen och genomgång av verksamhetsenkäten.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Åsa Hallgårde och
Karin Lindahl
Svenska Läkarförbundets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Stephan Stenmark
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen representerades av Åsa Hallgårde
Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande 36 nya ordinarie medlemmar:
Martin Angelin (Umeå), Joakim Aronsson (Jönköping), Simon Athlin (Örebro), Arvid Edén
(Göteborg), David Edenvik (Jönköping), Peter Ek (Malmö), Jens Eriksson (Visby), Johan Fält
(Kristianstad), Per Gustafsson (Malmö), Ingrid Hammarström (Västerås), Johan Hansson (Umeå),
Lars Hanzén (Göteborg), Malin Inghammar (Lund), Anna-Karin Jansson (Uppsala), Christian
Kampman (Gävle), Friedrich Kroat (Östersund), Lisa Labbe (Kalmar), Anna Lange (Örebro), Julia
Lenzen (Skövde), Therese Lindgren (Umeå), Anna Linnér (Huddinge), Maria Löfgren (Halmstad),
Gunnar Nylén (Karlstad), Jacob Paues (Linköping), Magnus Paulsson (Malmö), Mari Rosenqvist
(Malmö), Carin Scholander (Visby), Jonatan Tillander (Göteborg), Olof Thompson (Halmstad),
Anna Thorson (Solna), Tuulikki Tovatt (Huddinge), Johan Ursing (Huddinge), Katja Wallander
(Huddinge), Olle Wik (Karlstad), Ingrid Ziegler (Örebro), Cecilia Östblom (Västerås)
Som associerade medlem i föreningen antogs:
Erik Svensson (Göteborg)
Remisser
Besvarade remisser:
• Från Sveriges läkarförbund: ”Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler
till personer som missbrukar narkotika”. Besvarad av Bengt Ljungberg Lund.
• Från Sveriges läkarförbund: ”Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny
Patientdatalag, (SOU 2006:82)”. Besvarad av Stephan Stenmark
• Från Svenska läkaresällskapet: Ansökan från Svensk Förening för Akutmedicin (SWSEM)
att bli antagen som sektion i Läkarsällskapet samt från svensk Förening för Ortopedisk
Medicin (SFOM) och Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist (SLIPI,) om
associerat medlemskap. Besvarad av Per Follin
• Från Sveriges läkarförbund: Sjukhusens läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53). Besvarad av
Bengt Ljungberg och Urban Hellgren
Riksstämman 2006
Riksstämman ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg 29 november till 1 december. Inom ramen
för Svenska Infektionsläkarföreningens program presenterades 9 fria föredrag, modererade av
Marianne Jertborn och Jonas Hedlund, respektive 20 postrar. Ungt Forum inledde programmet och
behandlade ”Smittskydd i vår kliniska vardag” med Anders Lindberg, Sofia Boqvist och Per Follin.
Justus Ström föreläsare var Professor Harvey J Alter från NIH, Bethesda, USA som talade över
ämnet ”The Natural and Unnatural History of Hepatitis C Virus Infection”. Följande symposier
arrangerades: gemensamt med sektionen för tropikmedicin höll Per Hedman ”Vem har sagt att det
skulle bli lätt? Att arbeta som läkare i tropikerna” samt med sektionen för Kristna Läkare och
Medicinare i Sverige höll Bo-Eric Malmvall ”Utmanande läkaretik vid en pandemi”. Gemensamt

2

med sektionerna för klinisk immunologi och medicinsk mikrobiologi gavs ”Aktuell forskning om
immunbrister” med Jan Andersson som moderator och tillsammans med ortopedisektionen höll
Bertil Christensson symposiet ”Ledprotesinfektioner”. Med sektionen för reumatologi gavs ”TNFblockad och risk för infektion hos patienter med reumatisk sjukdom” lett av Anna Rudin. Som
sektionssymposium gavs tillsammans med sektionen för medicinsk mikrobiologi
”Molekylärbiologisk diagnostik vid luftvägsinfektioner – nya möjligheter, nya smittämnen” med
Lena Grillner som moderator. Pris till bästa fria fördrag gavs i samband med årsmötet till Martin
Lagging, Ana Romero, Johan Westin, Gunnar Norkrans, Amar P. Dhillon, Jean-Michel Pawlotsky,
Stefan Zeuman, Michael von Wagner, Francesko Negro, Solko W. Schalm, Bart L Haagmans, Carlo
Ferrari, Gabriele Missale, Avida U. Neumann, Elke Verheij-Hart, Kristoffer Hellstrand för
föredraget ”IP-10 predicts viral response and theurapeutic outcome in difficult-to-treat patients with
HCV Genotype-1 infection”. Pris till bästa poster utdelades till Anna Persson, Marie Studahl,
Tomas Bergström och Lars Hagberg med titeln ”Varicella-Zostervirus i CNS – diagnoser och
neurologiska sekvele”.
Tidningen Infektionsläkaren och www.infektion.net
Tidningen Infektionsläkaren har utkommit med 4 nummer (volym 11) under verksamhetsåret under
redaktion av Anna Jerkeman. Under året har infektionsläkarföreningen övertagit äganderätten av
domänen infektion.net. Hemsida administreras sedan oktober 2007 av Mediahuset AB med Torsten
Holmdahl som ansvarig utgivare.
Utbildning
Fortbildningsmötet i Pärnu, Estland 12-15 april genomfördes med som vanligt goda vitsord.
Infektionsläkarföreningens Fortbildning Endokrinologisk, Immunologisk och Nefrologisk Up-date
på Steningevik 11-12 oktober fick bra kursutvärdering men samlade endast 13 deltagare. Kursen var
IPULS-granskad.
Vid chefsmötet beslutades att alla infektionskliniker har ansvar för att skicka minst en deltagare till
föreningens fortbildningar.
Kompetensportföljen har tagit i drift under året. Portalen ägs gemensamt av Svenska
Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund och ska användas vid planering av ST läkares
vidareutbildning och specialister fortbildning.
Programgrupper
Pneumoni-programmet är reviderat och programgruppen för Led- och skelettinfektioner arbetar
med en revision. Sepsis-gruppen är i slutfasen av sitt arbete som presenteras på läkarstämman 2007.
Gruppen för viral meningo-encefalit har inlett sitt arbete. Nya vårdprogram trycks upp och
distribueras till medlemmarna. Revisioner innebär inte nytryck utan återfinns på www.infektion.net
Budgetmässigt finns framtida utrymme för en eller två ytterligare programgrupper.

Pfizer-stipendiater 2007
Aylin Yilmaz, Helena Hervius Askling och Elisabeth Franzen-Röhl. Stipendiaterna tilldelades 25
000 kr vardera.
Göran Sterners resestipendiefond
Årets stipendium på 11 000 kr tilldelades Maria Norrby.
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Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), metodgrupp (RAF-M)
RAF är Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets expertgrupp i antibiotikafrågor.
RAF har under 2007 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; Medicinsk farmakologi
genom Mikael Hoffmann; Pediatrik genom Margareta Eriksson, Allmän medicin genom Christer
Norman, och Oto-rhino-laryngologi genom Ann Hermansson. Christian Giske är invald i RAF som
vetenskaplig rapportör. Smittskyddsinstitutet representeras genom Barbro Olsson-Liljequist och
Johan Struwe, och STRAMA genom Otto Cars. Inga Odenholt har varit ordförande och Barbro
Olsson-Liljequist sekreterare.
RAF har under året haft två auskultanter, Tomas Tängdén från Infektionsläkarföreningen och Tomas
Schön från föreningen för Medicinsk mikrobiologi.
Till RAF-sammanträden har Charlotta Edlund från Läkemedelsverket varit adjungerad.
RAF-M är en till RAF adjungerad metodgrupp som under 2007 bestått av: Gunnar Kahlmeter,
Annika Wistedt, Karin Tegmark Wisell, Eva Melander, Magnus Unemo, Mats Walder, Tinna Åhrén
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 i internatform tillsammans med RAF-M.
RAF:s arbete speglas på den kontinuerligt uppdaterade hemsidan, www.srga.org.
RAF´s uppdrag, ny organization, jävsfrågan: RAF´s nya statuter har skickats till
infektionsläkarföreningen samt Föreningen för medicinsk mikrobiologi för kommentarer. Övriga
sektioner med representantskap i RAF har informerats. Ny version är godkänd och finns på RAFs
hemsida. RAF-medlemmar ombeds varje år lämna en jävsdeklaration till SMI.
RAF:s antibiotikadag 2008: RAF har planerat för en antibiotikadag på temat Infektioner med
multiresistenta Gramnegativa bakterier i öppen och sluten vård. Den kommer att hållas den 5
februari 2008 och riktar sig till infektionsläkare, öppenvårdsläkare med flera som i ökande
omfattning kommer att möta patienter med multiresistenta gramnegativa bakterier.
Gemensamma europeiska brytpunkter för antibiotika: Process pågår med att harmonisera
brytpunkter för antibiotika i de europeiska länderna 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 EUCAST´s
steering committee har diskuterats och kommenterats av RAF. Under året har brytpunkter för
penicilliner och makrolider diskuterats och slutligen godkänts. Under nästa år återstår orala
cefalosporiner samt alla ”övriga” antibiotika. RAF deltar också i diskussionen om de nya antibiotika
som avhandlas av EUCAST i samråd med EMEA.
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RAF:s information om antibiotika: RAF har tagit fram ett rationaldokument för piperacillintazobactam vid nosokomial pneumoni.
RAF-nytt, som man hittar på RAFs hemsida, är ett sätt att föra ut information om de ämnen som
diskuterats och sammanfattats av RAF. I det första numret tas upp EUCAST-arbetet, Enterokocker
och trimetoprim, Listeriainfektioner, och Varför penicilliner i 3-dos.
Arbetsuppgifter för RAF´s auskultanter: TT har fått i uppdrag att undersöka om karbapenemanvändning leder till ökad karbapenem-resistens och att skriva en sammanfattning till RAF-Nytt,
samt att gå igenom befintliga texter på RAF-sidan för uppdatering. TS har fått ett projekt som
handlar om information om mykobakterier och anti-tuberkulosmedel till RAFs hemsida.

RAF-M har under året haft fyra protokollförda sammanträden, varav ett gemensamt med RAF. En
viktig del av arbetet har varit att implementera nya europeiska MIC-brytpunkter i den svenska
modellen för resistensbestämning (se zonbrytpunktstabeller på RAF´s hemsida).
ResNet: I årets resistensövervakning och externa kvalitetssäkring gjordes en extrasatsning med tre
månaders insamling av data och bakteriestammar med avseende på ESBL-förekomst. Materialet
bearbetas med häljp av flera RAF-M-medlemmar och laboratorier.
RAF-M´s workshop anordnades 30-31 maj i Göteborg (NHV) med deltagande även från Danmark
och Norge. Mötet avhandlade bl a glykopeptidresistens hos grampositiva bakterier,
cefalosporinresistens hos gramnegativa bakterier, och PBP-medierad resistens hos H.influenzae. En
uppskattad nyhet var mentometerfrågor som ingick under hela mötet. Ny RAF-M-workshop
planeras för våren 2008.
Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV)
RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert, hemsideredaktör (Smittskyddsinstitutet)
Elda Sparrelid (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Lars Navér (Svenska Barnläkarföreningen)
Susanne Lindgren (Svensk förening för obstetrik och gynekologi))
Petra Tunbäck (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
Ingrid Uhnoo, adjungerad (Läkemedelsverket)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Filip Josephson (Sektionen för Läkemedelslära)
Styrelse sammanträden
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.

5

RAV´s metodgrupp har även svarat Dr Anders Widell Malmö/Lunds viruslaboratorium angående
hur remissvar på laboratorieanalys av virusmängd bör se ut. Metodgruppens åsikt var att behålla de
absoluta värden som används nu -och ev lägga till log-siffror.
Ekonomi
RAV-gruppen sammanträdesresor har betalats av respektive landsting och av Smittskyddsinstitutet.
Utgifter för konsensus-möten som skett i samarbete med Läkemedelsverket har betalats av
respektive landsting, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket. RAV-gruppen har sedan 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. Mätning av antalet
unika besökare visar att under perioden januari 2006 till augusti 2007 besökte 22810 personer
hemsidan med totalt 34108 besök. Detta ger i medeltal 1125 besökare och 1682 besök per månad.
Antalet besökare under januari-augusti 2007 var klart högre än motsvarande period 2006.
Aktivitet
Konsensusmöte för uppdatering av nationella behandlingsrekommendationer för hiv skedde i
december 2006. Dokumentet slutfördes i början av 2007 och de nya modifierade riktlinjerna
publiceras på RAV´s hemsida februari och i Scandinavian Journal of Infectious Diseases (förkortad
version): Josephson F, Albert J, Flamholc L, Gisslén M, Karlstrom O, Lindgren SR, Navér L,
Sandstrom E, Svedhem-Johansson V, Svennerholm B, Sönnerborg A. treatment of HIV infection:
Swedish recommendations 2007. Scand J Infect Dis. 2007;39(6-7):486-507.
Ett konsensusmöte angående behandling av hepatit B infektion har hållits april 2007, i samarbete
med Läkemedelsverket. Behandlingsriktlinjerna har publicerats på RAV´s och LV hemsidor.
Målsättningen är att också publicera en förkortad version i SJID.
Ett konsensusmöte angående profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor
har hållits maj 2007 och ett dokument har tagits fram som publiceras på hemsidan. Målsättningen är
att också publicera en förkortad version i SJID.
Ett konsensusmöte angående behandling av influensa-infektion har hållits september 2007, i
samarbete med Läkemedelsverket. Behandlingsriktlinjerna har publicerats på RAV´s och LV
hemsidor.
Planering har skett för konsensusmöten angående behandling av hepatit C virus respektive
cytomegalovirus.
RAV har varit remissinstans för Ingrid Uhnoos Antiviral kapitel i den nya svenska läroboken om
mikrobiologi.
Övrigt
Docent Ann-Britt Bohlin avgick ur styrelsen vid årsskiftet och avtackades för sin utomordentliga
insats i RAV under 10 års tid.
RAV har varit verksam i 10 år. I samband med detta uppmärksammades RAV i två tidningsartiklar
under 2007: Infektionsläkaren 2007; 3: 11-13; Smittskydd 2007; 5: 23-25.
Diskussion har förts om jävs-deklarationerna. Flera olika formulär finns, bland annat SMI-modell,
LV-modell, KI-modell, SLL-modell och EMEA-modell. RAV beslutade att använda den modell
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som krävs av respektive myndighet beroende på mötets art i avvaktan på en standardiserat formulär.
Formulären ska förvaras på hos RAV´s sekreterare och uppdateras vid behov vid konsensusmöten.
Referensgruppen för antimykotika (RAM)
Referensgruppen för antimykotika, RAM, som är smittskyddsinstitutets expertgrupp i
antimykotikafrågor består nov 2007 av representanter för nedanstående organisationer:
Jan Sjölin, Sektionen för infektionssjukdomar, ordförande
Viktor Fernandez, SMIs mykologisektion, sekreterare
Anders Johansson, , Svenskt Sällskap för Klinisk Mykologi
Lena Klingspor, Föreningen för medicinsk mikrobiologi
Per Ljungman, Sektionen för hematologi
Filip Josephson, 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
Gruppen har under året haft två protokollförda möten.
Under året har RAM fortsatt arbetet med att utveckla hemsidan, www.sram.se.
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 kan ta på sig uppgiften att skriva en ny upplaga som i så fall
kommer att finnas i såväl nät- som bokform. Finansieringen av det redaktionella arbetet har dock
ännu inte kunnat lösas. Mikrobiologiska laboratoriet i Västerås tar hand om tryckningen.
Under året har resultatet från en landsomfattande candidemistudie bearbetats. Samtliga
mikrobiologiska laboratorier utom ett har medverkat, vilket kommer ge incidenssiffror och en bättre
bild av det nationella läget än vad vi haft tidigare. Förnyad art- och resistensbestämning har gjorts
på SMI. Avsikten är att publicera resultaten i en internationell tidskrift och att framöver med ett par
års intervall följa epidemiologi, resistensmönster och resistensutveckling.
Gruppen undersöker f.n. möjligheten av att på några större sjukhus genomföra en uppföljning av
positiva mögelsvampsfynd inkluderande en standardiserad bedömning av den kliniska relevansen.

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.
Bo Claesson (MM) – v. ordf.
Inger Ljungström (MM) - sekr.
Antonio Barragan (MM)
Marianne Lebbad (TM)

Teodor Capraru - adj.-ansv. hemsidan
Jonas Bonnedahl - adj.

Referensgruppen har under året haft tre protokollförda möten.
Provtagningsföreskrift för påvisning av Entamoeba histolytica i abscessmaterial har utarbetats och
finns tillgänglig på gruppens egen hemsida.
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Cryptosporidium är en sannolikt underdiagnosticerad parasit i feces och gruppen arbetar därför med
nya anvisningar för hur diagnostiken ska förbättras, inte minst på mindre parasitologiska
laboratorier.
Rekommendationer för diagnostik av Echinococcus granulosis-infektion bereds inom gruppen och
en anvisning för analys av cystinnehåll är under utarbetande.
Gruppen har även deltagit i planeringen av SMI-dagen om echinokockos och leishmaniasis den 31
januari 2008.
Hemsidan, www3.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 hittills haft tre möten och ett
fjärde möte är inplanerat under december . Representant för infektionsläkarföreningen har i år varit
Marianne Jertborn. Vid årets första möte fick gruppen en uppdatering av HPV och HPV vacciner.
Den gynekologiska cellprovtagningen är hörnstenen för prevention mot cervixcancer i vårt land.
Två vacciner finns idag utvecklade, Cervarix® med två HPV-typer (16+18) och Gardasil® med
fyra HPV-typer (16+18+6+11). Båda vaccinerna visar hög skyddseffekt mot cervixcancer. Mycket
talar för att samhället bör erbjuda flickor vaccination men många praktiska frågor kvarstår att lösa
liksom finansieringsfrågan. Vid REFVAC:s andra möte diskuterades rotavirus och
rotavirusvacciner. Två orala levande vacciner, Rotarix ® och RotaTeq®, med god säkerhetsprofil
och utmärkt skyddseffekt mot allvarlig rotavirusinfektion och sjukhusvård har godkänts under 2006.
Dessa vacciner kan idag rekommenderas till barn vars föräldrar är villiga att själva stå för
kostnaden. För att kunna ta ställning till frågan om samhället ska täcka kostnaderna inom ramen för
det allmänna barnvaccinationsprogrammet behövs ytterligare data om bl.a aktuell sjukdomsbörda i
Sverige och hälsoekonomiska analyser. Vid det tredje mötet fick gruppen en redovisning av hur
man i olika länder har lagt upp övervakningen av sina nationella vaccinationsprogram. Vidare
presenterade Läkemedelverket hur utvärdering av vacciner sker inför och efter registrering. Det
fjärde mötet kommer att handla om influensavaccination av barn samt vaccin mot herpes zoster.

Arbetsgrupper
Rapport från UEMS Section for Infectious Diseases, 2007
UEMS Section for Infectious Diseases har nu ledamöter från 22 europeiska länder, observatörer
från 7 länder och från ESCMID. Ordförande är Dr. Mike McKendrick, UK.
Svenska ledamöter har under 2007 varit Ingrid Nilsson-Ehle och Gisela Otto.

8

Sektionen arbetar kontinuerligt med uppdatering av det europeiska Training Chapter for Specialist
Training in Infectious Diseases, som anger miniminivån för kompetenser, kunskaper och
kvalifikationer för training centers som bör krävas inom specialistutbildningen i infektionsmedicin.
Sektionen försöker också kontakta och engagera infektionsläkare i de länder inom EU som ännu
inte har representation i UEMS Section for ID. I länder där specialiteten inte är erkänd, vare sig som
egen specialitet eller som medicins subspecialitet erbjuder sektionen hjälp att försöka påverka
myndigheterna att erkänna specialiteten. Så har framgångsrikt skett i t.ex. Österrike.
Sektionen lägger ner kontinuerligt arbete inom området CME/CPD. Inom sektionen har, i samarbete
med ESCMID, bildats European Board for Accreditation in Infectious Diseases (EBAID) som
kvalitetsgranskar utbildningsaktiviteter (kongresser, kurser m.m.) som riktar sig till deltagare från
mer än ett europeiskt land. EBAID rekommenderar ev. CME-credits på Europa-nivå, vilket sedan
fastslås av European Accreditation Centre for CME (EACCME), vilket ligger under UEMS. Hittills
har EBAIDs ordförande varit prof. Finn Black, Aarhus. Nyvald ordförande från september 2007 är
Ingrid Nilsson-Ehle.
Sektionens årliga medlemsmöte hölls den 7-8 september 2007 med Sverige och Danmark som
värdar. Förhandlingar hölls i Lund och i Köpenhamn, 26 ledamöter och observatörer närvarade.
Sektionens hemsida: www.uems-id.org
UEMS hemsida: www.uems.net

Arbetsgruppen för medicinsk kvalitet
Arbetsgruppen består egentligen av två grupper utan andra gemensamma kontaktpersoner än Tomas
Vikerfors som är sammankallande för båda grupperna och Torsten Holmdahl som är
kvalitetsansvarig i Sv. Infektionsläkarföreningens styrelse.
Den första gruppen är revisorsgruppen som består av Åsa Hallgarde, Susanne Stiernstedt, BrittMarie Eriksson, Hans Beckman, Mats Erntell, Bengt Hill, Ivan Vig och Aril Frydén.
Den sist nämnda närmar sig pension och önskar utgå.
Gruppen har vid vårmötet i Uppsala haft ett gemensamt möte. Revisioner avrapporterades och nya
revisioner diskuterades. Under året har infektionsklinikerna i Hälsingborg, Visby och Östersund
reviderats. Inplanerade för våren -08 är Växjö, Karlstad och Borås. Preliminära överenskommelser
finns även med Umeå och infektionsenheten vid Södersjukhuset.
Avsikten är sedan att sätta streck för denna form av kvalitetsgranskning.
Den andra gruppen = styrgruppen för vårt nationella kvalitetsregister för infektionssjukdomar består
för av registeransvariga; Hans Holmberg, Lars Olaisson, Magnus Roberg, Jesper Svefors, Bo
Söderquist och för föreningens styrelse Torsten Holmdahl.
Gruppen har under året samlats vid två tillfällen. Vid första tillfället granskades de förslag till
kvalitetsregister som skapats av programgrupperna för pneumoni, endokardit, meningit, svår sepsis
och septisk artrit/protesinfektion. Dessa förslag publicerades omkring 070601 för granskning på Sv
Infektionsläkarföreningens hemsida. Detta medförde ett antal förenklingar och förbättringar och
slutligen kunde inrapportering till registren ske från 071001.
Fram till 20/11 fanns inrapportering från de flesta infektionskliniker och inrapportering till samtliga
delregister. Under de första 6v har 185 patienter rapporterats in vilket är en mycket bra siffra.
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Register

Kön

Antal

Bakteriell meningit

7

Endokardit

29

Pneumoni

121

Septisk artrit - Nativ led

5

Septisk artrit - Protes

6

Svår sepsis - Septisk chock

17
Totalt antal inmatningar: 185

Arbetsgruppen för medicinsk kvalitet vädjar till alla medarbetare att medverka till att på den egna
kliniken skapa hållbara rutiner för inrapportering till registren för att dessa ska kunna bli ett viktigt
verktyg för oss i våra ansträngningar för en bättre kvalitet i vår infektionssjukvård.

Specialistutbildningskommittén (SPUK)
Specialistutbildningskomitte´n (SPUK) består nu av Jonas Ahl, Pia Forsberg, Erik Johansson,
Gunilla Ockborn, Gunlög Rasmussen, Anders Thalme, Anne Tideholm, Malin Vading samt Bengt
Björkholm (sammankallande). Erik och Gunlög har tillkommit som nya medlemmar. SPUK har
varit tillfälligt förstärkt under året beroende på det intensiva arbetet med ny målbeskrivning för STutbildningen. Vi har haft fyra ordinarie möten, fyra telefonmöten samt tillkommer ett telefonmöte i
december.
Under året har liksom ifjol arbetet koncentrerats till utarbetandet av den nya målbeskrivningen för
ST-utbildningen. Ett förslag för vår specialitet har utarbetats och presenterats för styrelsen och
redovisats på årets chölmöte. Bengt Björkholm har presenterat detta förslag för socialstyrelsen.
Efter synpunkter från den har ett reviderat förslag arbetats fram. Detta förslag kommer att insändas
till socialstyrelsen inom kort. Socialstyrelsen kommer att träffa samtliga målbeskrivningsansvariga
12 december. Från SPUK kommer då Bengt Björkholm och ytterliggare en medlem att delta.
Förhoppningsvis kommer sedan ett gemensamt förslag beträffande samtliga specialiteter att gå ut på
remiss januari-februari 2008. Målsättningen är att anvisningarna skall träda i kraft före sommaren
2008.
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 2008
fick vi oss tilldelat 6 ordinarie kurser. Nya kurser är tuberkulos och handläggning av virala
hepatiter. Ett problem är att vi får få egna kurser. Detta ledde i år till att kursen i klinisk
tropikmedicin föll bort. Enighet råder i SPUK om att denna kurs fortsättningsvis måste prioriteras
högt. Det verkar kvarstå ett behov av icke ordinarie (så kallade betalkurser) även för de närmaste
åren.
Det årliga diagnostiska provet genomfördes enligt samma principer som 2006. 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. Nästa tillfälle blir på
Tynningö, Stockholm i februari 2008.
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Ungt forum genomförs som vanligt i anslutning till Läkarstämman och har i år tuberkulos som
tema.
SPUR-revisioner har diskuterats. För närvarande genomförs alldeles för få. SPUK instämmer i
behovet av att genomföra regelbundna revisioner. Detta behov kommer att bli än mer väsentligt när
den nya ST-utbildningen träder i full kraft.
Infektionsläkarföreningens framtidsgrupp
Gruupen har bestått avföljande medlemmar: Stephan Stenmark (sammankallande), Göran Günther,
Helena Hervius-Askling, Harriet Hogevik, Torsten Holmdahl, Pia Karlsson, Gisela Otto och Olle
Reichard.
Gruppens arbete är nu avslutat. Slutdokumentet ”Infektionssjukdomar, uppdrag och framtid”, har
skickats ut till alla medlemmar i samband med nr 4 av Infektionsläkaren 16 nov 2007. Skriften ska
nu spridas brett bland berörda kollegor, tjänstemän och politiker. Som stöd för marknadsföringen
har det till infektionsklinikernas chefer skickats en kort sammanfattning och en power-point
presentation som lyfter fram huvudbudskapet. Samma material ska läggas ut på www.infektion.net.
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 vi längre.
IPULS
För infektionsspecialitetens del har det under året varit mycket få utbildningsgranskningar.
Orsakerna till detta är bl.a. att många utbildningar med infektionsinnehåll primärt riktar sig till
andra specialiteter och granskning görs då av denna specialitet. En annan orsak är flera av våra
utbildningar återkommer år från år och det har då ej ansetts nödvändig att upprepa tidigare gjord
expertgranskning. Oavsett orsak bör av bl.a. kvalitesskäl antalet granskningar av utbildningar för
vår del öka.
Infektionsläkarföreningens styrelse kommer att ha en diskussion kring det fortsatta samarbetet med
IPULS direkt med dess vd Kristian Borg.
På IPULS hemsida (www.IPULS.se) finns Läkarnas utbildningskatalog med alla godkända
utbildningar inklusive SK-kurser. Man kan där enkelt göra sökningar på viss typ av utbildning.
Genom att ansluta sig till Kursbevakningen kan man få fortlöpande information om utbildningar
inom det intresseområde man själv definierar.
Enkät angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2006 och tjänsteprognos för
infektionsspecialister fram till år 2017.
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Per Arneborn
vid chefsöverläkarmötet på Sigtunahöjden 19 oktober. Presentationen kommer att finnas tillgänglig
på www.infektion.net.
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Umeå och Linköping den 28 november 2007

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Per Follin
Vetenskaplig sekreterare
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