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Kära kollegor!

F

örst vill jag tacka Åke Örtqvist och

Gisela Otto för ert gedigna arbete och
stora engagemang i föreningens arbete.
Styrelsearbete är intensivt och krävande, men
också fantastiskt roligt så jag tror att det är
med blandade känslor ni lämnar styrelsen
och jag är också övertygad om att den del av
styrelsen som fortsätter kommer att sakna er
mycket. Men samtidigt måste det vara riktigt
att föreningsarbetet delas av många, när någon
har bidragit med sin insats under några år är
det dags för någon annan att ta vid.
Jag har, som några av er kanske kommer
ihåg, varit styrelsemedlem tidigare. Jag var
facklig sekreterare i mitten av 90-talet. Det
var roligt, gav en stor insikt i vad som hände
i sjukvårdssverige i allmänhet och infektionssverige i synnerhet och ett brett kontaktnät.
Jag måste erkänna att jag var tveksam till att
ta på mig ordförandeskapet efter att ha varit
ifrån styrelsearbetet så länge, men min långa
erfarenhet av infektionssjukvård och att jag ser
styrelsearbetet som ett roligt och spännande
teamarbete, gjorde att jag inte kunde motstå.
Jag tackar för förtroendet och ska försöka göra
ett så bra arbete som möjligt.
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medicinska arenan med vaccinationer och
antibiotika är det nog ingen som tror längre.
Infektionsmedicinen står sannolikt på tämligen stabil grund, även om innehållet i vårt
framtida arbete som infektionsläkare säkert
kommer att förändras. Som ung infektionsläkare tyckte jag att infektionsspecialiteten var
ett lagom avgränsat område, som man skulle
kunna lära sig allt om. Efter hand har jag
förstått att det inte alls är så pga. den otroliga
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del av charmen är just att man lär sig något
nytt nästan varje dag!
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narium i oktober 2005 framkom att vårt uppdrag är otydligt och kan omfatta nästan hur
mycket som helst. Det är dags att vi bestämmer
var vi ska lägga fokus och jag ser fram emot
vad framtidsgruppen kommer fram till. Visst
finns det lokala variationer och traditioner
beträffande en del av infektionsklinikernas
arbetsfält och det är säkert oftast av godo,
men vissa profilområden tror jag alltid ska
vara vårt ansvar.
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läkare med annan specialitet och vilka infektionspatienter ska vi helt låta andra kollegor
handlägga? Olika joursystemen och framförallt
att allt fler sjukhus koncentrerar det mesta
av akutsjukvården till akutläkare gör dessa
frågeställningar alltmer relevanta.
En annan fråga som vi måste tackla är resistensutvecklingen. Jag tror att STRAMA-arbetet
kommer att bli ännu viktigare i framtiden.
Vidare förväntas säkerligen mer kvalitetsuppföljning framöver. Endokarditregistret är
ett bra exempel i vilket infektionsspecialiteten
gemensamt byggt upp en stor kunskapsbank,
men jag tror att krav på fler systematiska uppföljningar av vad vi gör kommer. I detta sammanhang kan man också reflektera över hur
specialitetens medicinska revisionsarbete ska
bedrivas framöver. Helst skulle man ju vilja
ha nationella system som gjorde kvalitetsarbetet och jämförelser mellan kliniker betydligt
enklare än det är idag.
Andra utmaningar är nya och ”nygamla” infek-

tioner. Vi har sett SARS och nu senast är det
fågelinfluensan. Även om pressen under hösten
2005 ofta hade karaktären av skrämselpropaganda har utvecklingen i Turkiet med flera
dödsfall medfört att arbete med beredskapsplaner känns som något vi måste engagera
oss i. Även om detta även kräver aktörer från
samhället i övrigt har vår personal specialkunskaper i att hantera smittsamma sjukdomar
som är ovärderliga.
Ja, kära vänner, listan över frågor att driva

för att på bästa sätt lotsa oss in i framtidens
infektionssjukvård kan göras lång.
Den nya styrelsen har, när detta skrivs,
ännu inte haft något möte, varför jag inte vill
ge mig på någon programförklaring, men jag
vågar ändå påstå att vi ska vara lyhörda för
vad som pågår runt om i landet och försöka
ägna oss mest åt
de frågor som vi
tror är viktiga för
en fortsatt stark
infektionsspecialitet och som
samtidigt gagnar
våra patienter!

God fortsättning på år 2006 önskar
Åsa Hallgårde
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Peter Iveroth – infektionsläkare
som arbetar som handläggare på SIDA
Peter Iveroth är civilekonomen
som sadlade om och blev infektionsläkare.
Därefter har han tillbringat flera
år i Afrika, och från och med
2005 arbetar han som handläggare på SIDA.

S

å lyder den korta versionen av Peters
ovanliga läkarkarriär så här långt. Idag
sitter han på sitt kontor i SIDA:s lokaler i Stockholm, och på väggen hänger
en karta över Tanzania där Peter pekar ut
de olika platser han arbetat.
Utgångspunkten för dessa resor var infektionskliniken i Jönköping.

Från Handels till infektionskliniken
Det var under början av 90-talet som Peter
blev färdig specialist i infektionsmedicin.
– Jag gjorde min ST i Jönköping, och
sedan blev jag kvar där, berättar han.
Men Peter kommer ursprungligen från
Stockholm, och det var där – på Handelshögskolan – han läste till civilekonom. Efter
denna examen arbetade han några år, och
då fick han arbetspoäng som gjorde att han
kunde klara intagningen för att förverkliga
en gammal dröm – att läsa medicin.
– Jönköpingskliniken har en lång tropikmedicinsk tradition. Det beror dels på att
missionsorganisationerna är starka i Jönköping, samt på att tändsticksfabriken förr
hade folk som kom tillbaka från utlandet
med konstiga sjukdomar, förklarar Peter.
(Läs mer om Jönköpingskliniken i Infektionsläkaren 2/03, reds anm.)
Under utbildningen hade Peter varit i
Etiopien under en månad för att lära sig
mer om tropikmedicin.
– Det väckte ett intresse hos mig. Det
är en spännande tanke att jag den gången
kunde åka tack vare pengar från SIDA, och
nu sitter jag alltså här 20 år senare som en
följd av det.

vara med och ronda till att se över medicinförråden och räkenskaperna– det var en s.k.
medicinsk revision eller medical audit.

The slim disease
I upptagningsområdet som Peter var koordinator för bor mellan 75 000–100 000 personer. Totalt hade Lutherska kyrkan c:a 100
personer anställda på dessa dispensärer.
– Då, under början av 90-talet, syntes
inte AIDS på samma sätt som idag. Det
var en dold sjukdom som ännu inte börjat
skörda så många dödsoffer. ”The slim disease”
kallades den, eftersom patienterna magrade
kraftigt, minns Peter.
Andra stora problem
Men man kände väl till sjukdomen, och
upplysningskampanjer om hur man skulle
skydda sig var redan igång.


Koordinator i Tanzania
Etiopien var alltså första resan, men det
var alltså en jämförelsevis kort utbildningsresa.

Den första ”riktiga” resan – där Peter skulle
använda sina kunskaper och arbeta – gjorde
han 1992. Då flyttade han till Tanzania,
närmare bestämt till den lilla staden Bukoba,
vid Victoriasjöns västra strand strax söder
om gränsen till Uganda.
Hela familjen följde med – hans fru Annika
som är barnläkare och alla fem döttrarna, vars
ålder sträckte sig från ett (!) till fjorton år. De
stannade i staden i två och ett halvt år.
– Det var Svenska Kyrkans mission som
skickade oss, men vi arbetade för Lutherska
kyrkan i Tanzania, berättar Peter.
– Jag arbetade som koordinator för primärhälsovården i Lutherska kyrkans stift. Jag
åkte runt till dispensärerna – det motsvarar
ungefär de gamla svenska sjukstugorna, alltså
en sorts vårdcentraler som ibland även hade
vissa vårdplatser – och jobbade tillsammans
med personalen där. Jag gjorde allt från att
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Bukoba ligger vid Victoriasjöns västra strand.
– Det stora problemet då var malaria
– och det är ett stort problem idag också även
om AIDS skördar fler liv, fortsätter Peter.
– Andra stora problem var – och är fortfarande – vanliga, enkla och banala sjukdomar
som lunginflammation och diarréer som
leder till många dödsfall framför allt bland
barnen. Att de utgör ett sådant stort problem beror på fattigdom och dålig nutrition.
Dessutom har nu HIV/AIDS lagts ovanpå
dessa allvarliga problem. 50 000 barn om
året i landet föds med HIV-smitta!
Peter och hans familj bodde enkelt men
bra i ett cementhus inne i Bukoba. Där
fanns toalett, men vattnet måste filtreras
och kokas innan det kunde drickas. Han
berättar att de även badade i Victoriasjön,
trots risken för bilharzia.
– Förutom den ständigt närvarande malarian var det största riskmomentet utan
tvekan trafiken. Den var helt livsfarlig!
Barnen gick i en liten missionsskola i
Bukoba, men snart flyttade de två äldsta
döttrarna för att gå i en internatskola i Nairobi.

Effektiviserade medicindistributionen
Peter upptäckte snart att det ständigt fattades
medicin ute på dispensärerna. Problemet var
att distributionen mellan regeringens lager
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(som låg i Mwansa på andra sidan sjön i
sydostlig riktning) och de lokala förbrukarna
inte fungerade.
– Så jag organiserade en medicinfond med
säte i Bukoba. Den baserades från början
på givarpengar, men byggdes sedan upp
som en ”revolving fund” som hela tiden
återinvesterade i nya medicinlager.
– Ungefär var tredje månad tog vi båten
över sjön och köpte nya mediciner – som
sedan de lokala förbrukarna köpte från oss
istället för av lagret i Mwansa. Pengarna vi
fick in köpte vi nya mediciner för och så
fortsatte det, förklarar Peter.
– Det blev en framgång, och systemet
finns kvar – och är utbyggt – än i dag.

Positivt mitt i eländet
1995 for familjen hem till Sverige igen, och
Peter kom tillbaka till kliniken i Jönköping.
Han kom att stanna i sex år, men därefter
for han tillbaka till Tanzania igen. Den här
gången stannade dock de tre äldsta döttrarna
hemma.
Under denna resa skulle Peter arbeta med
medical audit för hela landet – 20 stift,
innehållande 20 sjukhus och bortåt 120
dispensärer.
Familjen bodde i Arusha – en miljonstad
och därtill en expanderande turistad.

– Den växte så det knakade under tiden
vi var där. Det är en helt annan utveckling
i storstaden jämfört med landsbygden där
det i princip står still – eller t.o.m. går bakåt.
Landsbygden har inte alls fått ta del av den
utveckling som trots allt skett i Tanzania,
påpekar Peter.
Nu när han kom tillbaka var HIV/AIDS
dominerande i sjukvården – och den främsta
dödsorsaken. Vi frågar hur det kändes att
arbeta mitt i detta.
– När man träffar kollegor som arbetar
mitt i eländet, slås man av att de ändå utstrålar arbetsglädje och entusiasm som man
inte skulle kunna förvänta sig. Den förvånar
och smittar av sig. Det var roligt att se och
roligt att känna, svarar Peter.

Verkade för ett närmande till staten
Hur kunde man då arbeta med medical
audit i ett så gigantiskt område?
– Det går inte. Vi fick göra det vi kunde,
dvs. koncentrera oss på vissa enskilda frågor.
Peter förklarar att tio procent av kyrkans
sjukhusbudget kommer från den tanzanska
staten. 60–70% av intäkterna kommer från
patientavgifter.
– Resten av pengarna kommer från vänsjukhus och vänförsamlingar i Sverige, USA,
Tyskland m.fl. länder.

Peter fortsätter med att förklara att han
såg det som en av sina huvuduppgifter att
förmå den tanzanska staten att ta ett större
ekonomiskt ansvar för kyrkans sjukvård som
man ju driver på statens uppdrag.
– Jag ville åstadkomma ett kontraktsförhållande mellan kyrkan och staten i denna
fråga.
Peter arbetade också mycket med sitt
besöksprogram.
– Jag tittade på organisation och medicin.
Framför allt organisation. Att t.ex. ha en
biskop som styrelseordförande i en sjukhusstyrelse – det kändes inte alltid så bra.
En biskop kunde t.ex. använda delar av
sjukhusets inkomster till andra kyrkliga
aktiviteter.
– Därför jobbade jag mycket med struktur, policy och organisation för att få systemet att närma sig staten.

Måste gilla läget där man är
Den här gången stannade Peter i Tanzania
i två år. Sedan kom han tillbaka till Jönköping igen.
– Det blev en stor kontrast. I början försökte vi leva tanzanskt, alltså enklare och
inte lägga så stor vikt vid prylar m.m. – men
det gick inte.
– Folk tröttnar också på att lyssna på ens
historier från Tanzania…
Även i jobbet var det till en början svårt
att anpassa sig.
– Saker som datortomografi och magnetröntgen var exklusivt när vi åkte ut – och
rutin när vi kom hem, minns han
– Men man måste gilla läget där man är
och gå in för det med hull och hår!
Vad gör en handläggare?
Nästa steg i sin ovanliga karriär tog Peter
när han sökte ett utannonserat arbete som
handläggare på SIDA. Han fick platsen och
tillträdde den i januari 2005.
– Jag är rekryterad för att bidra med
spetskompetens inom infektionssjukdomar,
smittsamma sjukdomar, hälsofinansiering
och hälsoekonomi, förklarar han.
Här kommer alltså hans dubbla akademiska examina till sin fulla rätt. Under tiden
mellan Afrikaresorna skrev dessutom Peter
en Mastersuppsats på Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg om just hälsofinansiering.
Vi frågar vad en handläggare på SIDA
gör.
– Jag försöker fortfarande lära mig det,
blir svaret.

– Dessutom kanske man också kan formulera om frågan till vad en handläggare
borde göra…

Hälsorådgivare
Men följande kan i alla fall Peter berätta:
– En handläggares uppgifter är att vaska
fram vettiga projekt och vettiga samarbetspartners i biståndet. Det pågår för närvarande en omstrukturering – den s.k. fältvisionen – som går ut på att alla landprojekt
ska handläggas av personalen på ambassaden
i det aktuella landet.
– Sedan finns det regionala och globala
program – de är de program som vi handlägger här. Dessutom ger vi råd till personalen
på ambassaden. I stora program har vi en
särskild hälsorådgivare på ambassaden.
Peter fortsätter med att berätta att man
just nu inte har någon hälsorådgivare på
ambassaden i Tanzania.
– Men de har ett stort program (HIV/
AIDS-behandling) i landet, som Sverige är
ett av de länder som är med och bidrar till.
Vi betalar 50 miljoner kronor om året. Eftersom det inte finns någon på ambassaden i
dagsläget, så är det jag som är hälsorådgivare
åt dem.
Årligt regleringsbrev styr verksamheten
Det finns betydligt fler arbetsuppgifter för
Peter:
– Vi har i uppgift att bevaka det som
händer globalt – Världsbanken, WHO,
UNICEF m.fl. På mitt bord har jag GAVI
(Global Alliance for Vaccine and Immunaziation).
SIDA får ett regleringsbrev från regeringen varje år. Där bestäms hur många miljarder som ska fördelas och vilka frågor som
ska prioriteras.
– I regleringsbrevet i år har regeringen sagt
att vi ska ge 100 miljoner kronor till GAVI.
SIDA får då uppdraget att hantera detta.
Därför sammanställer jag en beredning.
Eftersom svenska regeringen är representerad
i GAVI:s styrelse via statssekreterare Annika
Söder, ger det oss ett extra ansvar att förbehandla frågorna inför styrelsemötena.
– Det är ett exempel på vår rådgivande
funktion. Andra exempel är Asian Development Bank, där vi har ett trust-fund
agreement om HIV/AIDS. I World Bank
har vi också ett trust-fund agreement, men
då handlar det om hälsofinansiering.
Hälsofinansiering viktig del
Vi frågar Peter vilken av hans två utbild-

ningar han har mest användning av – ekonomutbildningen eller läkarutbildningen.
– Båda kunskaperna är viktiga i mitt arbete, men infektionsmedicinen är ändå viktigast just nu, eftersom det till stor del handlar
om smittsamma sjukdomar, svarar han.
Men den ekonomiska sidan är inte oviktig.
– SIDA har kommit fram till att det bästa
sättet att använda pengarna är att stärka
ländernas egna hälsosystem – så att de själva
klarar den vanlig hälso- och sjukvården. Det
är ofta där det fallerar – det såg jag redan
i Bukoba!
– Utgångspunkten är smittsamma sjukdomar – sedan faller det tillbaka på sjukvårdsstrukturen och där ingår hälsofinansiering
som en viktig del.

Ägarskap
Peter talar flera gånger om ägarskap under
vårt samtal. Han menar då att länderna själva
måste inse att de äger frågan – och att de
även äger problemen.
– Vi kommer gärna med svenska/utländska lösningar på deras problem. Det har
även gällt oss här på SIDA. Men det håller
inte i längden.
– Vi får inte komma som jultomten! Programmen ska vara efterfrågade av landet
och folket själva, prioriterat av dem själva
och helst ska lösningarna vara utförda av
dem själva också. Det är vad jag menar
med ägarskap.
Fyller en funktion
Kliniken i Jönköping har alltså åter blivit av
med sin kollega. Även denna gång handlar
det om en tvåårsperiod – åtminstone till
att börja med.
– Jag ska ge det här två år – sedan bestämmer jag mig för om det är något jag vill satsa
vidare på, säger Peter som under denna tidsperiod valt att veckopendla till Stockholm.
Familjen bor kvar i Jönköping.
Och ska sanningen fram så verkar det som
om Peter har en mycket god uppfattning
om både vad en handläggare på SIDA gör
och borde göra.
– Jag tycker att jag börjar få kläm på
det. Till att börja med var jag inte så van
att verka i en så byråkratisk värld. Det är
nytt för mig att tvingas lägga ner tid på
administrativa rutiner. Men jag ser att jag
kan fylla en funktion och göra nytta, avslutar
Peter Iveroth.
Per Lundblad
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Välkommen till Infektionsläkarföreningens Vårmöte
mitt i Sverige, mitt i Sundsvall!
Den 17 maj, i brytningstiden mellan vinter och sommar, samlas vi i Sundsvalls vackra Stadshus för
Vårmötet 2006.
Det är nu 28 år sedan vi hade glädjen att stå som värdar för detta arrangemang.
Vi ser med stor tillförsikt fram emot att åter få hälsa alla kollegor välkomna till vår fina stad.
Ett rikt vetenskapligt och socialt program kommer att kunna avnjutas inom den ram som Sundsvalls
centrum, klätt i vårskrud, erbjuder.
Känn Er Hjärtligt Välkomna!
Bengt Hill, Verksamhetschef, Infektionskliniken, Sundsvalls Sjukhus.
Preliminärt program
• Rapport från Sepsisgruppen
• Den ”nya” bakteriologin/virologins plats inom kliniken idag och i framtiden
• Nya utmaningar globalt och i Sverige
• Sjukvård i Dafourprovinsen
• Malariakontroll på 2000-talet
• Marburgepidemi i Angola
• SARS
• Fågelinfluensa
• Tuberkulos
• Rapport från Infektionsläkarnas Framtidsgrupp
• 17 maj kl. 10.00–12.00 anordnas ett satellitsymposium av MSD ”Fungal infections in the
severely ill patient.”
• Vårmötet startar därefter kl. 13.00 och avslutas på eftermiddagen den 19/5.
Frågor om anmälan, hotell och betalning mm:
Resesäljarna Sundsvall, Björn Wigge, tfn 060-52 53 00, e-post: bjorn.wigge@resesaljarna.se
Frågor om programmet:
Bengt Hill, tfn 060-18 10 00 personsök: 154, e-post: bengt.hill@lvn.se
Håkan Ekvall, tfn 060-18 10 00 personsök 159, e-post: hakan.ekvall@lvn.se
Frågor om utställningen:
Bengt Hill, se ovan
Gå gärna in på http://www.stadshusetsundsvall.se

INFEKTIONSLÄKAREN 1 • 06



Främre raden från vänster: Peter Wieslander, överläkare, Maria Tempé, ST, Björn Nordberg, ST, Ingrid Stavlid, AT.
Bakre raden från vänster: Hans Boman, smittskyddsläkare, Håkan Ekvall, överläkare, Örjan Andersson, överläkare och
Bengt Hill, chefsöverläkare, verksamhetschef.

Infektionskliniken i Sundsvall
– värd för vårmötet 2006

År 1873 öppnades det första epidemisjukhuset i Sundsvall. Det kom att kallas Kopphuset. Det
fick nästan omgående ett sådant rykte att ” blotta omnämnandet framkallade rysningar” för att
citera en gammal källa. Idag är det väldigt annorlunda. Sjukhuset har flyttat i flera omgångar,
och idag ligger det sedan 30 år i en stor anläggning norr om stadens centrum. Det är ett välrenommerat länssjukhus i Västernorrlands landsting. Här ligger också infektionskliniken som
står värd för infektionsläkarföreningens vårmöte 2006.

B

engt Hill, verksamhetschef och cheföverläkare, kom hit när sjukhuset var ett år gammalt. Med korta
avbrott har han arbetat här sedan dess.
– Jag kom hit för att göra min AT, och
kom till infektionskliniken när jag skulle
randa mig som barnläkare, minns Bengt.
– Staffan Wåhlin var chef här då, och
han entusiasmerade mig så mycket att jag
blev kvar.

att ta hand om det äldre klientelet som
bor på sjukhem, så de inte belastar akutsjukvården.
– Det är ett bra system som fungerar. Det
innebär ingen kvalitetsförlust eftersom de får
en geriatrisk bedömning, anser Bengt.
– Men en konsekvens av patienthotellet
är att det blir en hög koncentration av tunga
och krävande vårdfall på avdelningen.

Långa transporter
Kliniken i Sundsvall är en ganska typisk
landsortklinik, anser Bengt.
– Norrland är lite speciellt, för vi måste
tänka mycket på transportfrågor. Umeå är
vårt regionsjukhus och en patient måste
klara en eventuell förflyttning som tar lång
tid. En ambulanstransport till Umeå tar
ungefär två och en halv timma. En heli-
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Slimmad verksamhet
Historieskrivningen för infektionskliniken
i Sundsvall har stora likheter med andra
runt om i landet. Den har genomgått stora
förändringar sedan invigningen för 30 år
sedan.
– När kliniken var ny bestod den av två
vårdavdelningar, berättar Bengt.

– Vi hade sammanlagt 52 vårdplatser. Idag
är vi nere på 16.
Den senaste neddragningen skedde i
oktober 2005.
– Innan dess hade vi 20, men blev alltså av
med ytterligare fyra. Samma datum stängde
dessutom Härnösands sjukhus. De flesta
därifrån söker sig nu hit. Så vi fick färre
antal sängar, men ska alltså ta hand om ett
ökat antal patienter.
Två resurser har dock tillkommit, påpekar
Bengt, som underlättat denna omställning
till viss del. Det handlar om ett patienthotell och en närvårdsavdelning (NÄVA).
Den sistnämnda är en vårdavdelning som
allmänläkarna har inskrivningsrätt till.
Det är inte allmänläkarna som rondar
patienterna, utan den uppgiften sköts istället sedan av geriatriker. NÄVA syftar till

beskedet för sent, så några av våra sköterskor
hade redan hunnit säga upp sig.
Därför har man idag tankar på att ta
upp samarbetet med högskolan – som nu
dessutom blivit universitet – igen.
– Vi är en eftertraktad handledarplats, och
eftersom vi behöver välutbildad personal så
är ett sådant samarbete en bra investering.
– Det är inte bara en nackdel att drabbas
av en brandskattning. Utbildningssamarbetet är ett exempel på att man då även får
chansen att göra något nytt och bra, anser
Bengt.

Bengt Hill
koptertransport tar med lastning ungefär
en och en halv.
Det är dock inte så ofta som man behöver transportera patienter till Umeå – en
handfull per år enligt Bengt.
– Nästan undantagslöst handlar det om
endokarditer och neuroinfektioner som
meningiter och hjärnabcesser.

Dränering av sköterskor
När det gäller sköterskorna har det, enligt
Bengt, varit en svajig och osäker situation
under slutet av 90-talet.
– Det berodde på att kommunen medvetet satsade på att rekrytera dem. Jag räknade
ut att vi mellan år 1998 och 2000 tappade
sammanlagt 112 kompetensår.
Lösningen blev ett samarbete med Mitthögskolan i Sundsvall. Man samarbetade
med dem under två års tid för att skapa en
vidareutbildning för infektionssköterskor.
Situationen redde upp sig, men i samband med neddragningen i oktober 2005
var det åter sköterskor som sökte sig till
andra arbetsplatser.
– Neddragningen fick så stora schematekniska konsekvenser att vi tappade flera. Det
verkade som vi tvingades lägga tjänstgöring
varannan helg. Visserligen blev det inte
så till slut, men då hade de redan hunnit
flytta på sig.
Flexibelt antal vårdplatser
Meningen är att man på infektionskliniken
ska kunna gå upp till 26 vårdplatser vid
behov.
– Vi har alltså tio extra vårdplatser ”i
bakfickan”, förklarar Bengt.
– Det innebar att vi fick två sköterskor
från ett pool-system på sjukhuset basplacerade här på infektionskliniken. Tyvärr kom
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Varit med hela vägen
Men det finns en som varit kliniken trogen
under alla dessa förändringar: Sjuksköterskan Lena Jansson som arbetar på mottagningen.

Lena Jansson
Lena har arbetat på infektionskliniken
sedan 1971, och var alltså med redan när
den låg i sjukhuset nere i stadens centrum.
Därmed har hon längst erfarenhet av alla
som idag är verksamma på kliniken
Hur har hon då upplevt alla förändringar
som ägt rum under denna tid?
– Jag har trivts mycket bra, svarar hon.
– Det har varit så omväxlande, och vi
kan i de allra flesta fall bota våra patienter. Utvecklingen har varit enorm – vi
har duktiga specialister och håller oss väl
framme.
Trots att Lena har sett hur vårdtiderna
har krympt och konstaterar att det är ett
högre tempo idag, utstrålar hon en orubbligt
positiv grundsyn på sitt arbete.
– Men man får ta en vecka i taget, anser
hon.

I och med att patienterna inte ligger inne,
alternativt ligger inne under mycket kortare
tid, så är det på mottagningen de dyker
upp istället.
– Så vi har fått mer att göra där, konstaterar Lena.
– Det skulle inte fungera om man inte
trivdes så bra. Vi får dessutom det stöd vi
behöver av våra specialister, så vi kan checka
av med dem när vi behöver. Det kan gälla
t.ex. telefonrådgivning, eller någon av de
många vaccinationsfrågor som vi får.

Betonar närheten
Just närheten till arbetskamraterna betonas
av även Maria Tempé, ST-läkare. Maria är
halvvägs genom utbildningen. Hon är från
Eskilstuna, men precis som Bengt gjorde
hon sin AT på sjukhuset och har sedan
blivit kvar.
– Jag känner mig numera ganska rotad
här, säger Maria, och berättar att det är
många AT-läkare som stannat i Sundsvall.
Maria trivs på en liten klinik.
– Det är lätt att prata med kollegor, de
finns alltid till hands i närheten. Det är också
nära till sekreterare och sköterskor. Och jag
kan gå och knacka på min handledares dörr
när jag vill. Att man får en bredd när man
arbetar på en liten klinik tycker jag också
är roligt.
Ny klinik
Efter 30 år av en allt mer slimmad verksamhet står man nu i begrepp att bygga om hela
infektionskliniken. Nästa år inleder man
genom att ställa i ordning ett typrum.
– De vårdrum vi har idag håller inte
måttet – ur arbetsmiljösynpunkt – för att
vårda två patienter i. Att skapa ett rum med

Maria Tempé

en eller två vårdplatser som är mer hanterliga
med hänsyn taget till just arbetsmiljön,
är det primära målet. Det ska också högisoleras, med speciella krav på ventilation
och skyddsutrustning. Tanken är att vi ska
kunna hålla en patient isolerad till dess att
en insatsgrupp kan komma hit, alternativt
tills patienten kan hämtas till Linköping,
förklarar Bengt.
– Detta rum ska alltså stå klart 2006
och ska sedan användas för utvärdering.
Hela avdelningen ska därefter byggas om
under 2007.

Forskar i Afrika
Håkan Ekvall har arbetat på kliniken i
Sundsvall sedan 1997.
– Ombyggnaden har ett symbolvärde – vi
blir en ny klinik, säger han.
Håkan trivs bra, och anser att det finns
tydliga fördelar med att arbeta på en liten
klinik.
– Det är roligt, för man tvingas till att
sätta sig in i allt. Hepatiter, HIV m.m. Mitt
kliniska arbete blir mycket bredare på det
viset.
Håkan har disputerat på malariaanemi,
och håller nu på med ytterligare forskning
i samma ämne. Intresset väcktes när han
under sin utbildning till infektionsläkare
gick kursen i tropikmedicin.
– Den gjorde jag i Bangkok. Jag blev
fascinerad och intresserade mig för malaria,
förklarar han.
Håkan for till Afrika för att göra en minor
field study, och insåg efter det att han behövde
mer kunskaper i teori och forskningsmetodik. Han for då till USA och universitetet
i Harvard, där han tog en Masters-examen
i biostatistik och epidemiologi.
– Därefter började jag på Karolinska Institutet i Stockholm, fick anslag och for sedan
tillbaka till Afrika. Jag arbetade i Tanzania
sammanlagt under ett år, sedan lade jag fram
avhandlingen.
– Nu har vi ett projekt som utgår från
obesvarade frågor som uppkom när vi gjorde
vårt förra arbete. Det handlar om sjukhusvårdade barn med svår anemi, och vikten av
att ge dem en malariaprofylax direkt efter
utskrivning från sjukhuset.
Håkan bedriver även detta projekt via
KI, men han påpekar att de också har en
doktorand på plats i Kenya som är ansluten
till projektet.

Håkan Ekvall
– Jag känner mig mer prioriterad här,
anser han.
Totalt har Håkan arbetat på åtta olika
infektionskliniker.
– Det beror på att jag varit hemma i olika
etapper under mina resor för att finansiera
mig, förklarar han.
Därför kan han jämföra.
– Som jag uppfattar det är det här en
av de bättre. Här finns en solid kunskap,
personalen är insatt och kunnig och har
rutiner som fungerar. Och som sagt – här
får man vara med och arbeta med allt. Det
enda problemet jag ser är vakansen – vi
behöver en specialist till!

Många HIV-patienter
Hans Boman är smittskyddsläkare. Innan
dess arbetade han som infektionsläkare
under nästan 20 år. Han berättar att han
vikarierat som smittskyddsläkare av och till i
perioder och att det gjorde att han fick upp
sitt intresse för smittskyddsfrågor.
– För att vara ett landsortslän har vi
många HIV-patienter, säger Hans.
– Det beror på att det är en stor inflyttning
av människor från högendemiska områden
i världen. Spridningen av HIV är däremot
liten i dagsläget.

Vi frågar Hans om det finns någon specifik smitta som man håller ögonen på i den
här delen av Sverige.
– Panoramat är ungefär detsamma som
i övriga landet, men nefropathia epidemica
(sorkfeber) är mer specifikt för Norrland,
svarar han.
Smittan sprids via damm med spillning
från sorkar – i vedbodar, källare m.m.
– Drabbas man insjuknar man med feber
och ont i buk och rygg. Njurarna påverkas
så att urinmängden initialt minskar, och
ökar sedan i motsvarande mängd.
Det är en virussjukdom, så det enda man
kan göra är att övervaka och lindra symptomen. För det mesta blir patienten fullt
återställd.
Antalet infekterade korrelerar med sorkpopulationen. Denna brukar i sin tur vara
varierande, med en topp vart tredje-fjärde
år.
– Förra året hade vi 60 fall, och det innebär att vi är på väg upp igen.

Vårdhygien
Hans fortsätter med att berätta att man även
konstaterat en ökning i antalet klamydiafall,
främst bland ungdomar, vilket oroar honom.
Han anser att skolorna måste ta ordentligt
tag i frågan och ägna mer tid åt en genomtänkt sexualundervisning.
Vårdhygien är en annan viktig del av
verksamheten.
– Vi har dels en länsövergripande hygiensköterska, dels en sköterska för Medelpad
och Härnösand. De har tagit fram vårdhygieniska riktlinjer för de olika verksamheterna. Dessa tar i sin tur fram rutiner som
är anpassade till verksamheten, men bygger
på riktlinjerna.
Hygiensköterskan är också med när man
bygger om – och därför även med i framtagandet av typrummet på infektionskliniken
nästa år.
Hantera resursfrågor på bra sätt
Bengt har varit verksamhetschef och chefsöverläkare sedan 2001. Vad fick honom att
axla rollen som ledare?
– Jag har varit intresserad av hur resursfrågor hanteras – framför allt i skärningspunkten mellan olika verksamheter. Jag
frapperas också av hur mycket revirtänkande
som finns kvar. Min tanke är att som ledare
begränsa dessa revirstrider och försöka både
höja ribban och sänka trösklarna, förklarar
han.
Ett konkret exempel på detta var när man
stängde vårdavdelning två på infektions-
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För- och nackdelar
Hur är det då att bedriva forskning i Sundsvall?

– Det är en nackdel att vi är för få läkare här,
att vi har en vakant tjänst, svarar Håkan.
– Det betyder att det är svårt att få ut
sin forskningsledighet. Rent allmänt är det
svårt att koordinera forskningsledighet med
klinisk vardag – särskilt om forskningen äger
rum i Afrika.
Men Håkan påpekar också att det var
en större konkurrens om medel när han
arbetade på KS.

kliniken. Hematologen var intresserad av
lokalerna, och man hälsade de nya grannarna välkomna med glädje på infektionskliniken.
– Vi hade lång erfarenhet som konsulter
för hematologerna, och utvecklade samarbetet. Idag går det också ut på att ta fram
nya riktlinjer för infektionssjukvård inom
hematologin. Vi var tidigt ute med detta
arbete, och har fått åka ut på andra håll för
att beskriva modellen.
– Det är ett exempel på samarbete över
klinikgränser som jag är intresserad av, och
det ledde till att jag kände mig lockad ta på
mig rollen som chef, säger Bengt

Planerar för fullt
Bengt minns förra gången Infektionsläkarföreningen hade sitt vårmöte i Sundsvall.
– Jag hade just börjat här, och jag kommer
ihåg att både Justus Ström och Elias Bengtsson var med då.

Sjuksköterskorna Mona Brännlund (till
vänster) och Kicki Wallgren.
Det är alltså snart 30 år sedan.
Bengt vill inte gå in på programmet i
detalj när vi besöker kliniken. En del återstår att finslipa, men några detaljer kan han
ändå avslöja:

– Vi kommer att börja med ett satellitmöte som i Malmö. Det var en bra idé, för
det innebär att de som rest lång väg har något
att göra medan man inväntar resten.
Själva vårmötet börjar därefter på onsdag
eftermiddag.
– Eftersom vi är en liten klinik, är vi
beroende av att få hjälp utifrån. Jag har
varit i kontakt med externa föreläsare och
fått positiva svar.
Fredagen ägnas helt åt sociala aktiviteter.
– Den dagen kommer att bjuda på många
naturupplevelser!
Man planerar naturligtvis också för socialt
program under kvällarna.
– Det finns många förmågor i huset här,
och det kan även bli aktuellt med bidrag
från kända Sundsvallsbor, säger Bengt hemlighetsfullt.
Per Lundblad

Fallbeskrivning
Mononukleos hos man född –24 (!)
maria eriksson
Underläkare
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Lund

E

n 81-årig man inremitteras en sommardag till infektionskliniken pga.
2–3 veckors feber och nedsatt AT.
Han är änkeman, har arbetat som åkare
och bor själv utan hemtjänst. På ålderns
höst har han träffat en ny partner och lever
nu som särbo.
Enligt anhöriga har han varit pigg och
välmående tidigare, men successivt tacklat
av under de sista tre veckorna med trötthet,
nedsatt aptit, viktnedgång samt hög feber.
Han har hostat sedan lång tid och blivit
bedömd som ”pnuvi” på distrikt och behandlats med Tavanic utan effekt. Sista dygnet har
han dessutom fått tilltagande halsont.
Man förnekar sjukdom i omgivningen,
förutom katten som enligt sonen verkar
sjuk. Ingen utlandsresa.

Vid ankomst har patienten temp 39 och
är trött och tagen. Han är cirkulatoriskt
stabil, men takykard med frekvens ca 100.
Andningsfrekvens är 31, men han sature-
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rar sig väl på luft. Lungorna auskulteras
ua. Buken är mjuk och oöm utan palpabla
organförstoringar. Som enda fynd i status
noteras bilateralt förstorade tonsiller med
gulvita beläggningar.
Lab visar Hb 122, vita 15, varav atypiska
lymfocyter 9,9, CRP 25, SR 35 samt påverkat leverstatus med ASAT 4, ALAT 3, GT
5, ALP 7,7 och bilirubin 23. Strep A samt
Monospot neg. Blod-, urin-, svalgodlingar
samt serologier för CMV och EB tages.
Patienten inläggs för smärtlindring, uppvätskning samt observation. Han insätts på
Dalacin pga. sitt fula halsstatus. Svalgodlingar avseende beta-streptokocker, difteri
samt arcanobakterier utfaller neg. En CT
thorax/buk utförs och visar lätt lymfadenopati samt förstorad mjälte, men ingen
uttalad misstanke om lymfom.
Den kliniska bilden bedöms överensstämma väl med EBV-/CMV-infektion,
bortsett från patientens aktningsvärda ål-

der. Serologierna visar dock stöd för aktuell
mononukleos med positiv IgM och IgG för
EB-virus.
Patienten hade fortsatta höga temptoppar
under de första 7 vårddygnen men förbättrades successivt och kunde skrivas hem efter
en vårdtid på 9 dagar. Vid ett uppföljande
återbesök 1,5 mån senare var han i det närmaste helt återställd och skulle just hugga sin
ved inför vintern. Han hade dock varit trött
och mestadels sängliggande under de första
3 veckorna efter utskrivningen. Levervärden
och blodstatus var nu normaliserat och
serologin visade fortsatt bild förenlig med
aktuell mononukleos. EBNA-antikroppar
hade då inte hunnit utvecklats, men i ett
uppföljande prov några månader senare
kunde diagnosen bekräftas med en serokonversion av EBNA.
Är detta möjligtvis svenskt rekord i monunukleos-ålder!?!

Vatten för våra liv! Och livet för vårt vatten?

Kan en förbättrad vattenförsörjning och
vattenhantering reducera den djupa fattigdom som karakteriserar situationen i stora
delar av världen?
Jag skall i denna artikel försöka belysa på
vilket sätt en förbättrad vattenförsörjning
kan vara en oerhört viktig inkörsport till förbättrade levnadsvillkor. I avsaknaden av en
klar politisk strategi för hur problemen skall
angripas, kommer det fortsatt att gå trögt
att förbättra situationen i världen. Dessutom
måste det till pengar och andra resurser.

En essentiell resurs
I kontrast till den oerhörda betydelse som
vatten spelar för liv och utveckling, tar många
människor vatten för givet. Insikten om att
vattenresursen är begränsad, sårbar och att
vi inte kan byta ut vatten mot andra resurser,
är begränsad. Framförallt gäller detta i biologiska sammanhang. I princip, om än inte
i praktiken, kan vi odla mat utan jord, men
inte utan vatten och näringsämnen. Både i
samhället och i naturen har vattenresursen
en fundamental betydelse.
Genom vattnets ständiga cirkulation, regleras värme, transporteras näringsämnen
och ”slaggprodukter”, såväl i naturen som
i människan. Tillgången på denna nödvändiga och sårbara resurs är mycket varierande.

Medan vi i Sverige har i genomsnitt 20 000
m3/person och år (det flöde/person som
rinner genom våra floder, omsätts i sjöar
och grundvattenmagasin) är motsvarande
siffra för Mellanöstern ynka 150–250 och
globalt är den ca 2 000. Dessutom faller
nederbörden relativt förutsägbart och utan
alltför dramatiska koncentrationer i vår del
av världen, och genom det svala klimatet är
avdunstningen måttlig. Det knepiga är att
tillgången på vatten och förluster är ofta
proportionellt omvänt mot behoven; där
behoven är stora och ökande, är tillgången
osäker och begränsad. Bristen på vatten är
starkt korrelerad till fattigdom och ökande
miljöskador.

Vattenkris eller samhällskris?
Det faktiska uttaget från floder, sjöar och
grundvattenmagasin har accelererat snabbt;
2–3 gånger snabbare än befolkningsutvecklingen under senare hälften av förra århundradet. Oron för konsekvenserna av en ökande
vattenbrist har varit mycket framträdande
under senare tid i diskussionerna om förutsättningar för en hållbar utveckling. Men
egentligen är vattenbrist ett vilseledande
språkbruk. Det är inte vattenmängden som
blir mera knapp, utan kraven på alltmer
vatten från alltfler människor. Diskussionen



Vatten, hälsa och utveckling
Varje dag, året runt, dör uppskattningsvis
3 900 barn till följd av smutsigt och förorenat vatten, bristande hygien och sanitära
förhållanden. WHO uppskattar att totalt dör
ca 1,6 miljoner människor en för tidig död
genom brister i vattenförsörjning, undermålig sanitet och hygien (VSH). Sjukdomspanoramat är stort. Hälften av befolkningen i
tredje världen lider av en eller, mera vanligt,
flera sjukdomar som på ett eller annat sätt
är relaterat till brister i VSH, t.ex. diarrésjukdomar, ascaris och trakom. Malaria,
snäck- och denguefeber samt andra allvarliga
sjukdomar kan relateras till brister i vattenhanteringen. WHO beräknar att mer
än hälften av alla sjukhussängar i världen
är upptagna av personer som lider av VHSrelaterade sjukdomar.
Utifrån ett vattenperspektiv är det viktigt
att notera att det inte bara är brister i vattenförsörjningen till hushållen som orsakar
hälsoproblem som antytts ovan. Tillgång till
en näringsriktig kost är också en ”omutlig”
förutsättning för att minska sjukdomsfrekvensen och det mänskliga lidandet. Vatten
till hushållen, men i betydligt större volymer än till vårt dagliga bröd är de stora och
grundläggande utmaningarna idag och än
mer i framtiden.
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har handlat lika mycket om bristen på en
rättvis och effektiv resursanvändning, d.v.s.
inte bara om de naturgivna hydrologiska
omständigheterna.
Är vattenproblemen ett uttryck för vattenbrist eller vattenkris, eller gäller krisen
snarare samhället. Handlar utmaningen
om politisk ovilja och inkompetens eller
om konsumtionsexplosion och en utbredd
mänsklig indifferens och arrogans?
Stor andel av färskvattnet redan intecknat
Globalt sett finns det inte mycket färskvatten som inte redan är intecknat. Uppskattningar tyder på att ca 1,4 miljarder människor (20–25%) lever i flodområden där
allt tillgängligt vatten redan är ”upptaget”.
Många av världens stora och små floder når
inte längre ut till havs under delar av året
(t.ex. Coloradofloden). Aralsjön, Chadsjön
och ett antal mindre kända sjöar är starkt
åderlåtna. Grundvattennivåerna har på
många håll sänkts med upp till en meter per
år. I delar av Indien och även i andra länder
hämtar man upp vatten från 300–400 meters
djup och ofta är det ”fossilt vatten” som
nu pumpas upp, d.v.s. vatten som sipprade
ner genom jordlagren och berggrunden för
mycket länge sedan.

En knepig ekvation
Ekvationen med vattentillgång och miljö
å ena sidan och konsekvenserna av demografiska förändringar och stigande köpkraft
å den andra sidan måste lösas. Pressen på
naturresurserna är på många håll större än
vad naturen tillhandahåller och kan rena och
läka. Sunita Narain som mottog Stockholm
Water Price i augusti 2005 (www.siwi.org),
talar om floderna i Indien som en toxisk
cocktail. Många vattendrag är bokstavligen
både döda och dödliga.
För några år sedan myntades begreppet
”vi lever alla nedströms”. Genom vattnets
ständiga rörelse och genom dess lösningsoch transportfunktioner kommer en stor del
av mänskligheten att i praktiken använda
samma vatten som redan ”använts” uppströms. Människor måste alltså lära sig
att använda och vårda denna resurs så att
vattnet förblir tjänligt. I Sverige kan vi
numera dricka vattnet utanför stadshuset
i Stockholm. Att göra något liknande med
det vatten som omger de flesta andra städer
vore inte hälsosamt.
Vatten och Millenniummålen
Vattenförsörjning, sanitet och hygien är
direkt eller indirekt inblandat i praktiskt
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Figur 1. Global variation i tillgången på förbättrad vattenförsörjning. (Källa: SIWI, 2005.)

Figur 2. Exempel på hur tillgången på ordnade sanitära arrangemang varierar mellan
landsbygd och i städer i ett antal länder i tredje världen.

taget samtliga av FN:s åtta s.k. Millenniummål. Enkelt uttryckt går de ut på att halvera
fattigdomen fram till år 2015.
Uppskattningsvis saknar en dryg miljard
människor tillgång till ordnad dricksvattenförsörjning (Figur 1). Mer än det dubbla, eller
ca 2,6 miljarder människor saknar tillgång
till säker sanitet (Figur 2). Saknas en ordnad
vattenförsörjning, måste man – d.v.s. kvinnorna – runt om i världen använda största
delen av en ”normal” arbetsdag åt att hämta
vatten från en flod eller annan tillgänglig

källa. Genom det mödosamma arbetet med
att ordna vattenförsörjningen, blir det en
begränsad mängd vatten som bärs hem.
Den faktiska tillgången och användningen
av vatten, både i kvantitativ och kvalitativ
mening, blir därför ett stort problem.
Både på kort och längre sikt är det fundamentalt att ta hänsyn till hur mycket
vatten som behövs för våra olika behov och
önskemål. Medan uppmärksamheten oftast
fokuseras på dricks- /hushållsvatten, utgör
vatten till vårt dagliga bröd, den avsevärt

mycket större utmaningen med tanke på den
mängd vatten som går åt. Hushållsbehovet
är i storleksordningen 50–100 liter/person
och dygn. Detta kan jämföras med de ca
3 000–4 000 liter/person och dag som går
åt för att producera den mängd mat som
vi behöver för att leva ”a productive and
healthy life”. Lite tillspetsat kan man därför
säga att dricksvattenförsörjningen inte är ett
vattenresursproblem, medan matförsörjningen är det.
Ca 850 miljoner människor idag är undernärda. (Figur 3). Enligt WHO och FAO är
lika många, eller runt en miljard, övernärda
eller lider av sjuklig fetma. I stigande grad ses
övervikt även i de fattiga länderna – speciellt
i länder som håller på att ”lyfta sig i håret”
– och bland de fattiga. Orsakerna till detta är
flera och komplexa, men uppenbarligen är
urbanisering, ökad köpkraft, ”bekvämlighet”,
ändrade preferenser och livsstil, mera stillasittande, parallellt med en utbredd fattigdom,
viktiga omständigheter.
Om vi skall halvera antalet undernärda
till år 2015, och om matkonsumtionen inte
minskar eller förändras för övriga grupper i
samhället, måste vattenuttaget öka. Att producera mera mat kräver mera vatten. Behovet
av ytterligare vatten beror på produktionsmetoder, var produktionen sker (i varma
länder är vattenåtgången per producerad
mängd biomassa större) och förluster från
”jord till bord”. Stora volymer vatten måste
mobiliseras. För perioden fram till 2015 rör
det sig i storleksordningen om ytterligare
50% i förhållande till den mängd vatten
som utnyttjas idag. Behovet av nytänkande,
anpassning och effektivisering i stor och bred
skala är uppenbar.

Vilka strategier är viktiga?
Hur kan man då angripa denna gigantiska
utmaning?
”If the pipe is leaking, don’t fix the pipe.
Fix the institution that can fix the pipe”.
Det måste finnas fungerande institutioner
och organisationer.
En annan mera känslig fråga gäller de
stora subventioner som är kopplade till vattenanvändningen. Bevattningsanläggningar
är bland de mest subventionerade systemen
i världen, vilket gör att incitamenten för att
spara och att använda varje droppe på ett
ändamålsenligt sätt är små. På samma sätt
är vattenförsörjningen till hushållen mycket
kraftigt subventionerad, något som framförallt gynnar de välbeställda, d.v.s. de som har
en ordnad vattenförsörjning. Genom dessa
omständigheter får vattenmyndigheter inte

Food and nutrition security

850 million undernourished – numbers increasing
Overweight >1,000 million – numbers increasing
Figur 3. Antalet undernärda i världen har sakta men säkert minskat under flera decennier,
vilket illustreras av de heldragna linjerna mellan 1970–1990. Om Millenniemålen skulle
uppnås, måste antalet undernärda minska i en snabbare takt, enligt de streckade linjerna.
Utvecklingen under senare år har emellertid gått i andra riktningen; antalet undernärda
har ökat. (Källa FAO; SIWI m fl 2005.)

debet och kredit att gå ihop.
En viktig resurs som kan mobiliseras är
de människor som finns i lokala miljöer
och som själva drabbas av bristen på vatten,
sanitet, osäkerhet i mattillgång, etc. Det
finns en dröm om ett bättre liv som också
innebär en stor beredskap att göra en insats.
Ett exempel är den vision som den 12 åriga
flickan Barkha i ett fattigt område i Delhi
och många med henne bär på:
”I do wish that I get married in a family
which has the facility of toilet and separate
water tap. It is a dream for me.” (SIWI, 2005,
s. 14)
Barkhas dröm och vision delas tyvärr inte
av så många beslutsfattare och makthavare.
I de flesta länder ser man på vattenfrågor,
framförallt hushållsvatten, sanitet och hygien
som mjuka frågor, som det kostar att lösa.
De uppfattas som del av ett kvinno- och
barnproblem. Det finns dessutom en stor
okunskap om nyttan av dessa investeringar,
som naturligtvis är stora och konkurrerar
med andra sektorer om små budgetmedel.
Men studier som bl.a. WHO har genomfört
visar att varje investerad peng i förbättrad
vattenförsörjning ger en 3-faldig eller upp till
30-faldig avkastning. Investeringar i sanitet
och hygien kan ge ännu högre utdelning

(SIWI 2005).
Det krävs politiskt ledarskap, investeringar,
stor påhittighet och kapacitet att klara av
försörjningsuppdraget som bl.a. handlar om
tillfredsställandet av basala behov som vatten
och mat, uttryckta i Millenniummålen.
Till syvende och sist: det handlar inte bara
om hur mycket vatten – eller andra resurser – det finns och hur mycket av dessa
vi kan mobilisera. Det handlar om hur vi
kan koppla samman strategier för hållbar
produktion med hållbar konsumtion. Det
handlar lika mycket om rikedom och hur
denna används, som om fattigdom.
Referenser
SIWI (Stockholm International Water Institute). 2005.
“Health, Dignity, and Development: What Will It
Take?” Swedish Water House. Stockholm.
SIWI, IFPRI, IUCN och IWMI. 2005. ”Let it Reign.
The New Water Paradigm for Global Water Security”. SIWI, Stockholm
Flera artiklar och anvisningar finns på: www.siwi.org >>
Resource Centre and Downloads >> Report
Jan Lundqvist, professor
Tema Vatten i natur och samhälle,
Linköpings universitet: janlu@tema.liu.se
& Stockholm International Water Institute
(SIWI): jan.lundqvist@siwi.org
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Åsa Hallgårde – ny ordförande i

Svenska Infektionsläkarföreningen
Infektionsläkarföreningen har fått en ny ordförande – Åsa Hallgårde.
Till vardags är hon verksamhetschef vid infektionskliniken i Lund. Men hon har arbetat
och skaffat sig erfarenheter på flera andra platser i Sverige, och har dessutom tidigare
varit facklig sekreterare i föreningen.
Åsa tar emot på sin arbetsplats vid Universitetssjukhuset i Lund.
Hon visar sig vara en person som det
är lätt att snabbt få kontakt med. Hon är
spontan, öppen och förmedlar en omedelbar
känsla av värme, kombinerad med en positiv
nyfikenhet, till sin omgivning.
Att man har en hyfsad självinsikt är en
viktig egenskap för att kunna vara en bra
chef, anser Åsa.
– Man måste tycka att det roligt med
människor – att det är kul när andra utvecklas, förklarar hon.

Utflykt som permanentades
Det är en inställning som kommer henne väl
till pass. Åsa rekryterades till sin nuvarande

befattning från infektionskliniken i Helsingborg, där hon också var verksamhetschef.
Det innebar att hon gick från att vara chef
för 40 anställda till ungefär 130.
Redan då hade hon hunnit med att vara
på många platser i landet. Åsa är född i
Stockholm och det var också där hon läste
medicin.
När det var dags för henne att göra sin
AT sökte hon sig till Helsingborg. Det
kändes naturligt eftersom hon har skånska
föräldrar och har tillbringat många somrar
där. Helsingborg är dessutom en kuststad
och Åsa är en passionerad seglare på sin
fritid.
– Jag trodde Helsingborg skulle bli en
”utflykt till landet” som skulle vara under

två år. Men när de åren var till ända, såg jag
ingen anledning att flytta till Stockholm
igen, berättar hon.
Åsa funderade på att specialisera sig till
antingen barnläkare eller infektionsläkare.

Från Helsingborg till Skövde
Till att börja med verkade det dock som det
inte skulle bli något av dessa alternativ.
– Jag hamnade på medicinkliniken i
Helsingborg och fick ett FV-block som jag
började på där.
Det som sedan hände var att Åsas make
Ulf fick ett erbjudande om en tjänst i Skövde
som resulterade i att familjen flyttade dit.
Åsa tog tjänstledigt från FV-blocket och
började i stället på Kärnsjukhuset.
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– Då tänkte jag: Ska jag vara här så ska jag
göra det som jag tycker är roligast! Jag tog
kontakt med Hans Jernelius som var chef på
infektionskliniken i Skövde och fick löfte om
ett vikariat där under sex månader.
Vikariatet fortsatte att löpa på efter detta,
och Åsa sade så småningom upp sig från sitt
FV-block och ”vickade ihop min infektionsutbildning” som hon uttrycker det.
– Mitt vikariat fungerade i praktiken
som ett FV-block, förklarar hon och til�lägger att hon fick fast tjänst i Skövde efter
att det var klart.

att hon blev tillfrågad och ombedd – två
gånger.
– Första gången avstod jag från att söka
tjänsten, men andra gången accepterade
jag. Det kom sig av att jag kände att många
av mina arbetskamrater ville att jag skulle
ta på mig rollen, och då kände jag en lust
att prova.
År 2001 sökte man sedan en ny chef för
kliniken i Lund.
– Man ville ha någon utifrån, och jag blev
kontaktad av några kollegor som arbetade
här med en uppmaning att söka.

Därför gick jag en ledarskapsutbildning
här strax efter att jag börjat – just för att
skapa nya kontakter. Jag tycker jag haft god
nytta av den.
I samma ledarskapsutbildning är Åsa
idag engagerad – men nu som kontaktperson. Hon berättar att hon kommer att
fullfölja de uppdrag hon har under våren,
men därefter kommer hon att sluta med det
engagemanget.
– Det är alltid bra att ta bort något när
man åtar sig en ny uppgift!

Jag kan tänka mig att vi kommer att få ta hand om de mer avancerade
och besvärliga infektionerna – och släppa de mer okomplicerade – i framtiden. Men då är det vi som ska gå i bräschen för handläggningen.

Tillbaka igen
Tiden i Skövde varade sammanlagt åtta år.
Under denna period blev Åsa dubbelspecialist – hon är även specialist i internmedicin – och så småningom överläkare på
infektionskliniken.
– Det var givande år i Skövde – en fantastisk arbetsplats, summerar hon.
– Det rådde en nybyggaranda, och det var
ett bra samarbete mellan klinikerna. Hans
Jernelius blev en förebild för mig.
Under början av 90-talet beslöt sig familjen ändå att bryta upp från Skövde och
återvända till Helsingborg.
Orsakerna var flera. Dels hade Åsas make
fått ett erbjudande om en attraktiv tjänst i
Halmstad, och Åsa saknade närheten till
havet.
– I Halmstad fanns det ingen tjänst som
infektionsläkare för mig att söka, men jag
fick ett erbjudande om ett vikariat i Helsingborg. Dessutom så ville barnen tillbaka just
dit om vi skulle flytta igen.
– Det kändes som om vi kom hem igen
när vi flyttade tillbaka…
Leda istället för att forska
Historien upprepades alltså – ett vikariat
på infektionskliniken som så småningom
förvandlades till en fast tjänst.
Under de sista fyra åren i Helsingborg var
Åsa verksamhetschef på infektionskliniken.
Att hon åtog sig det uppdraget berodde på
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Som tur var fanns det gott om tid innan
handlingarna skulle vara inskickade, för
Åsas första reaktion var att hon inte skulle
passa i Lund.
– Min spontana tanke var ”Nej, jag har ju
inte disputerat”, och jag hade ju bara jobbat
kortare perioder på universitetsklinik förut,
avslöjar hon.
– Men jag är nyfiken, och ett frö hade såtts
i mitt huvud. Så till slut skickade jag in mina
ansökningshandlingar och tänkte att jag kan
bestämma mig om jag får tjänsten.
Så småningom blev hon kallad till en
intervju.
– Det var ett trevligt samtal – eftersom jag
trivdes bra i Helsingborg var jag inte på något
sätt nervös. När sjukhusdirektören nästa dag
ringde upp mig och sa att jag var välkommen
att börja, blev det plötsligt ett skarpt läge.
Jag fick helgen på mig att fundera. Jag kom
då fram till att jag inte kommer till Lund för
att forska, utan för att leda kliniken. Jag ska
uppmuntra till – och skapa förutsättningar
för – forskning, inte forska själv.

Ta bort när något läggs till
I efterhand tycker Åsa att det faktum att
hon inte har disputerat inte inneburit några
bekymmer. Hon kände sig välkommen av
alla kollegor.
– Ändå var jag lite orolig för att mitt
kontaktnät inte skulle vara tillräckligt bra,
eftersom jag själv inte studerat i Lund.

Erfarenhet från flera kliniker
Den nya uppgiften Åsa står inför är alltså
att ta över ordförandeskapet i Svenska Infektionsläkarföreningen.
Det är inte så vanligt att uppdraget går
till en person som inte redan sitter i styrelsen. Men Åsa har en gedigen erfarenhet av
arbetet i styrelsen sedan sin tid i densamma
som facklig sekreterare.
– Hade jag inte haft den bakgrunden hade
jag inte accepterat, säger hon.
Dessutom har Åsa varit en av de revisorer föreningen utsett att genomföra kvalitetsrevisioner på olika infektionskliniker
i Sverige. Ett arbete som hon tycker har
varit spännande och inneburit att hon lärt
sig massor.
– Jag är imponerad av den höga kvalitet
som generellt råder inom infektionsmedicinen i Sverige. Alla är måna om att göra
ett bra jobb!
– Jag tror det är bra att jag arbetat på
flera olika kliniker. Det är nyttigt att se hur
andra gör. Som ordförande vill jag verka
för ett ökat samarbete och utbyte mellan
klinikerna i hela landet.
Framtiden
Vilka fler utmaningar står då en ny ordförande inför?
– Det har blåst kring infektionsspecialiteten, men det känns ändå som vi står på
en något stabilare grund i dagsläget. Åke

Jag är imponerad av den höga kvalitet som generellt råder inom infektionsmedicinen i Sverige.
Alla är måna om att göra ett bra jobb!

Örtqvist och den gamla styrelsen har gjort
ett jättebra jobb och bidragit till det. Men
man får dock inte slå sig till ro, tror Åsa.
– Vi kommer inte att få så mycket mer
pengar till svensk sjukvård. Men man kan
göra mer för de pengar vi har! Jag tror inte
att infektionssjukvårdens plats kommer att
minska i framtiden, tvärtom. Flera sjukdomar har visat sig vara infektionsorsakade,
ta magsår t.ex.
Gränssnittet mellan vad som är infektionssjukvård, och inte är det, är luddig redan
idag, anser Åsa. Hon tror att den kommer
att bli ännu luddigare i framtiden.
– Jag kan tänka mig att vi kommer att få
ta hand om de mer avancerade och besvärliga
infektionerna – och släppa de mer okomplicerade – i framtiden. Men då är det vi som
ska gå i bräschen för handläggningen, t.ex.
vilka antibiotika som ska användas!
– Det är också viktigt att fortsätta arbetet
med vårdprogram. Vi behöver också finna en
gemensam syn på saker som patientavgifter,
och tillämpa smittskyddslagen på samma
sätt i hela landet. Därför behöver vi föra
diskussioner om det.

Läkarnas löner
Själva ordförandeskapet ser Åsa som ett
teamarbete i styrelsen. Hon har tagit på sig
uppgiften för de kommande två åren.
– Sedan får vi se, säger hon.
En viktig fråga på Åsas dagordning när
hon tillträdde som verksamhetschef i Lund,
var att få upp lönerna rent generellt för
läkarna på kliniken.
I det läget var det ingen större mening
med att ha lönesamtal, som ju ska kunna
kopplas till arbetsinsats, ansåg hon. Det
blev mest information till läkarna om fördelningen av potten, men i ett öppet klimat.
Det resulterade i en artikel i tidningen Sjukhusläkaren.
– Eftersom det var viktigt att få upp
lönerna för klinikens doktorer till en nivå
där de tålde en jämförelse med resten av

sjukhuset och med infektionsläkarna i resten
av landet, var det ingen idé att ha samtal för
samtalets skull, förtydligar Åsa.
När löneläget är på jämförelsevis riktig
nivå ska engagemang och ansvarsområden
givetvis löna sig och då är lönesamtalet viktigt, anser Åsa.
En åsikt som kan tyckas kontroversiell
– om inte av andra, så av arbetsgivaren.
Men Åsa stod fast.
– Ska man bli avsatt så är det OK – om
man blir avsatt för något som man tror på,
säger hon lakoniskt och orubbligt i samma
andetag.
Hon är fullständigt trovärdig.

Ökad rörlighet en realitet
Åsa är en bra chef och ledare, det är något
som vi fått bekräftat från flera olika källor.
Vad är det då som utmärker en sådan?
– Det gäller att utnyttja kompetens när
man ska hantera byråkrati. Jag har lärt

mig att det finns de som tycker att sifferunderlag är roligt – men det tog tid för
mig att lära mig att delegera sådant som
jag tycker är tråkigt eller svårt, svarar hon
och fortsätter:
– Sedan gäller det klara av att hantera
skillnaden mellan att lägga sig i och att
stötta. Det är en viktig balansgång. Det gäller
att respektera varandras områden.
Ett mål för Åsa är att alla (som vill) på
kliniken ska ha ett eget ansvarsområde.
– Förr sågs det som ett misslyckande
när någon slutade. Man skulle ha en så låg
personalomsättning som möjligt.
– Ett sådant synsätt håller inte idag. Folk
flyttar på sig. Skillnaden är att man flyttar till
något – inte från något, påpekar hon.
– Men det är ett misslyckande om någon
slutar för att man inte har fått utvecklas,
avslutar Åsa Hallgårde.
Per Lundblad

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen välkomnar följande
nya medlemmar som tagits in i föreningen:
Fullvärdiga medlemmar:
Magnus Brink, Göteborg • Jens Rapp, Visby • Malin Vading, Huddinge
Katrin Olming, Uddevalla • Fredrik Resman, Malmö • Christina Carlander, Västerås
Kenny Larsson, Skövde

Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte får SJID var goda
och kontakta vår kassör Bengt Wittesjö, Gefionvägen 1, 371 41 Karlskrona,
e-mail: bengt.wittesjo@telia.com

Diagnostiskt prov 2006
Vi vill redan nu uppmärksamma er på att årets diagnostiska prov kommer
gå av stapeln v. 13–14. Proven kommer liksom tidigare att skickas ut till
varje klinik i förväg.
För specialistutbildningskommittén (SPUK)
Anders Thalme (anders.thalme@ki.se) eller
Anne Tideholm Nylén (anne.tideholm-nylen@karolinska.se)
Har ni frågor hör gärna av er till oss!
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Framtidsseminarium i Stockholm
Representanter från landets
olika infektionskliniker samlades under en dag i Stockholm.
De kom för att delta i Infektionsläkarföreningens framtidsseminarium.

H

är är ett citat ur inbjudan till seminariet: ”På flera ställen i landet
pågår neddragningar och rationaliseringar, bl.a. med motiveringarna att
andra specialister kan sköta jobbet lika bra,
men billigare, eller att tjänsten över huvud
taget inte behövs.
Därför är det dags för oss att ta fram en
tydligare profil för infektionsklinikernas roll
i vården och utifrån denna skapa enkla och
tydliga budskap som kan kommuniceras till
definierade målgrupper.”

Deltagare kom från infektionskliniker över hela Sverige.
– När man hör dessa ord, vet man omedelbart vad de står för. Men hur ska vi göra
för att stärka varumärket infektionssjukvård?
– Vi behöver en plan för hur vi ska kommunicera för att skapa en tydlig profil – dvs.
en tydlig bild av vad vi gör – inför de grupper
som har makt över, eller påverkar, infektionsläkarkårens framtid, förklarade Åke.

Åke Örtqvist inledde seminariet.

Minskat antal vårdplatser
Seminariet var upplagt så att först ut var
sex olika personer som gav sin och omvärldens syn på infektionsspecialitetens roll
och uppgifter.
Den första av de inbjudna talarna var
Håkan Odeberg från Karlskrona, invärtesmedicinare med lång erfarenhet av svensk
sjukvård.
Håkan konstaterade inledningsvis att
det blåser snåla vindar för infektionsmedicinen.
Eftersom utvecklingen går mot att sjukvårdsansvaret lyfts till regioner, med länssjukhus och länsdelssjukhus, kommer det
allt mer att handla om vårdplatser, fortsatte
han.
– Organspecialisten tar allt mer över sina
egna infekterade patienter – utom i de fall
då de har infektioner man inte vill ha på
avdelningen.

Men samtidigt pekade han på att infektionsläkarnas betydelse inte minskat, trots den
stora neddragningen av antalet vårdplatser.
– Förr låg patienterna i sängar, nu går de
på poliklinik. Skillnaden blir störst för den
övriga vårdpersonalen. I båda systemen går
det åt lika många läkare!

Perspektiv från IVA
Därefter tog Stefan Ström, intensivvårdsspecialist och chef för IVA i Västerås över.
Han beskrev den infektionsstrategi man
tillämpade där.
– Infektionsproblematiken är uttalad hos
oss. Har de ingen när de kommer, är det risk
att de får. Panoramat är dessutom mycket
stort.
Orsaken till detta är de bakomliggande
tillstånden.
– Precis som hos er, har vi många multisjuka. Dessutom är det så att den andra medicinska behandlingen vi ger (blodtransfusion,
bredspektrum AB-behandling, immunosuppression mm) är bidragande orsaker till
nosokomiala infektioner på IVA.
Därför bedöms alla intensivvårdspatienter dagligen vid en infektionsrond, där en
specialistkompetent infektionsläkare deltar,
fortsatte Stefan.
– Infektionskonsultens roll är rådgivande
med starkt mandat att besluta/ordinera den
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Varumärket infektionssjukvård
Denna inbjudan hade hörsammats väl av
infektionsklinikerna i Sverige.
Åke Örtqvist hälsade alla välkomna, och
uttryckte sin uppskattning över att så många
hade kommit.
– Det finns bra varumärken – t.ex. Mercedes, Röda Korset och Karolinska Institutet,
fortsatte Åke i sitt inledningsanförande.

enskilde patientens infektionsbehandling.
Policyn i Västerås är att alltid odla, men
att vara försiktig med att trycka på antibiotikaknappen. Man ifrågasätter alltid pågående
behandling och vid avsaknad av indikation
utsättes alltid antibiotikan.
– Jag har sett många patienter bli bättre
när vi sätter ut antibiotika, sa Stefan.
– De som kan våra patienter bäst, är vi
som arbetar på IVA – och infektionskonsulten. En intensivvård utan infektionsspecialist
är lika med en katastrof!
– Därför har ni en framtid, summerade
Stefan.

Sylvia syftade på att resandet ökar globalt,
och att det leder till en ny situation. Men hon
ansåg också att vi har en alldeles egen epidemi
i Sverige – äldre, multisjuka patienter.
– Som chef ser jag att de slukar mycket
resurser, och att vi har svårt att ta hand om
dessa patienter effektivt. De får infektionssjukdomar, och dessa är ofta årstidsbundna.
Eftersom vi har en slimmad organisation
anstränger det oss.

Beredskap med flexibilitet
Framtiden är oviss och svår att sia om, ansåg
Sylvia.

Caroline Murray-Carlsson föreläste om vikten av att kommunicera rätt.
– Innebär den en ökad globalisering –
eller en minskad? Frågan är relevant eftersom
oljan kommer först att bli dyr och sedan ta
slut. Leder det till färre transporter?
– I så fall leder det också till en försämrad
ekonomi, och det anstränger oss också – så
det löser inte problemet.
En sak kunde dock Sylvia se i framtiden.
– Vi behöver infektionsspecialiteten! Vi
behöver nog också tänka mer på det gamla
sättet – isolering och barriärvård. Det är
viktigt att kunskapen finns när den behövs
– det går inte att blixtutbilda. Vad vi däremot

Vad bör behandlas på en klinik?
Anders Lindberg från Socialstyrelsen tog
upp tråden från Sylvia.
– Specialistkunskap kan man ordna via
konsult – men inte resten, dvs. infrastrukturen, sa Anders.
Därför bör infektionsklinikerna vara en
del av samhällets beredskap för hantering
av smittsamma sjukdomar. Men vilka är
dessa sjukdomar?
– Ska det gälla alla infektioner? Då får
vi bygga ut…
För att specificera vad det är för sjukdomar som bör behandlas på infektionsklinik
satte Anders (som har lång erfarenhet som
smittskyddsläkare) upp följande kriterier:
– Det ska handla om sjukdomar som
kräver insikt i antimikrobiella medel, resistensproblematik, infektionsepidemiologi
och smittspårning.
Smittspårningen handlar om att sätta
patientens infektion i ett sammanhang,
fortsatte Anders.
– Av vad eller vem har min patient fått
sin smitta? Har min patient utsatt andra för
smitta? Är dessa idag i inkubationstid och
kan spåras – och kan vi med kloka åtgärder
förhindra vidare smittspridning?
– Dessa frågor är en infektionsklinik mest
lämpad att hantera, ansåg Anders.
Utblick i Europa
Ingrid Nilsson-Ehle, infektionsläkare från
Lund, har haft Infektionsläkarföreningens
uppdrag att representera svenska infektionsläkare i Europa.
Ingrid sitter med i UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes), sektionen
för infektionssjukdomar. UEMS är en lobbyorganisation som arbetar mot EU-kommissionen, och de arbetar för en harmoniserad
standard för utbildning av specialister inom
unionen. Sektionen arbetar dessutom med
vidareutbildning efter examen.
– Hur ser det ut i Europa? frågade Ingrid
och gav själv följande svar:


Paradigmskifte
Sylvia Resch är ortoped och områdeschef
från Malmö.
– Jag har sedan två år varit chef för ett
stort akutvårdsområde i Malmö, där både
ortopedi och infektionsmedicin ingår. Det
jag upplevt under dessa år har lett till att
jag har omprövat många av mina tidigare
ståndpunkter. Jag tror vi står inför ett paradigmskifte, inledde Sylvia.
– Infektionsmedicin – vi trodde vi hade
fixat det på 70-talet. Det var något som
behövdes i Afrika. Men det som händer nu
är att Afrika kommer hit!

behöver fråga oss är hur vi ska ta hand om
våra infekterade patienter.
En utmaning som Sylvia såg ligga i framtiden är att kunna använda infektionsläkarens
– och teamets – kunskaper till att vårda folk
i sina hem.
– Vi måste skapa beredskap med flexibilitet – alltså att användas när den behövs.
Det måste gå snabbt att ställa om.
– Epidemin med multisjuka avklingade inte
efter tsunamikatastrofen julen -04, men det
gick ju faktiskt bra ändå, påpekade hon.
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– Flera länder har ID (Infectious
Diseases)-specialitet. Antalet specialister i
de olika länderna är dock mycket varierande:
Italien, Sverige och Kroatien ligger i topp.
Finland och Norge har en mellanposition,
och Storbritannien, Belgien, Danmark,
Tyskland, Grekland och Holland har få
specialister.

Infektionsspecialitet på frammarsch
Via diskussioner kring upplägg för vidareutbildningsprogrammen, har Ingrid fått en
inblick i hur man resonerar i Europa.
– Man inser att ID-specialister är nödvändiga för moderna hälso- och sjukvård,
sa hon.
– Man möter ett ökande antal immunkomprometterade patienter, mer komplexa
infektionssjukdomar och en ökad antibiotikaresistens.
– Dessutom har man fått en ny punkt på
dagordningen: Biologisk bioterrorism. Den
ska inte underskattas.
Har då allt detta inneburit att något har
hänt, frågade Ingrid sedan och gav följande
svar:
– Ja. Det finns idag fler trainees i ID i
några länder. I Storbritannien har man inrättat nya tjänster och parlamentet där har
rekommenderat att man inrättar särskilda
Infection Centers. ID är idag erkänt som
specialitet i nästan alla länder – senast det
skedde var i Tyskland och Österrike.
Råd
Göran Stiernstedt är biträdande landstingdirektör i Stockholm. Han har tidigare varit
verksam som infektionsläkare.
– Det ni gör här idag är helt rätt – man
måste tänka strategiskt inför framtiden, ansåg
Göran.
Han fortsatte med att beskriva hur man
upplever infektionsspecialiteten utifrån.
– Då tänker man t.ex. på resistenta mikroorganismer, epidemier, smittskydd och HIV.
Men inte på det som ni upplever som själva
kärnverksamheten – slutenvården.
Göran fortsatte med att beskriva framtiden
för svensk sjukvård generellt, och gav sina
forna kollegor ett antal råd i samband med
denna genomgång.
– Det kommer att bli färre landsting,
vilket innebär färre kliniker. Modellen ett
landsting – en klinik gäller inte längre. Istället
kommer vi kanske att se kliniker och läkare
med verksamhet på flera ställen, och en funktionsuppdelning mellan fler kliniker.
Enligt Göran kommer det att bli en koncentration av högspecialiserad verksamhet.

Från vänster: Håkan Odeberg, Stefan Ström, Sylvia Resch, Ingrid Nilsson-Ehle,
Anders Lindberg och Göran Stiernstedt.
– Våga ta i den frågan! HIV, TBC och
endokarditer kanske kräver en viss volym.

Närsjukvården allt viktigare
Kvaliteten och patientsäkerheten kommer
att bli allt viktigare, hävdade Göran vidare.
– Man kommer att mäta vårdrelaterade
infektioner. Vem som helst kommer att
kunna ta del av resultaten via webben.
När det gäller epidemier och pandemier
ansåg Göran att det var dags att glömma
epidemireserven.
– Öka flexibiliteten istället! Möjliggör en
snabb expansion. Kan man t.ex. tänka sig
ett varierande antal vårdplatser över året?
Glöm inte isoleringskunskaperna – de är
kärnan i infektionskunskapen och måste
värnas om!
Närsjukvården är ett koncept som kommer
att få en allt större betydelse i framtiden.
– Därför gäller det att marknadsföra sina
konsult- och utbildningstjänster till primärvården. Bygg personliga relationer!
Smittskydd och hygien är två områden
som Göran tror kommer att expandera mer
än traditionell infektionssjukvård. Därför
behövs det kliniker – eller mer exakt formulerat: De personer som arbetar på klinikerna
behövs.
– Så det ser nog bra ut för framtiden inom
infektionssjukvården, trodde Göran.
Kommunikationsplan
Efter denna inledning av seminariet var det
dags för nästa fas som leddes av Caroline
Murray-Carlsson från CM Kompetensutveckling.

Caroline är specialist på kommunikation.
Hon inledde med en översikt om hur det
totala informationsflödet mångfaldigats.
I framtiden kommer det att bli en större
utslagning bland företag och organisationer.
– Bara de som är tydligast klarar sig. Människor är räddare, klokare och mer krävande,
ansåg Caroline.
Det behövs ett tydligt varumärke för att
bli tydlig i informationsflödet. Ett varumärke
är de associationer som uppstår i huvudet på
en viss grupp människor när de hör ordet
som utgör varumärket.
– Infektionsläkarna behöver bli ett varumärke – ett starkt och tydligt sådant, sa
Caroline och fortsatte:
– Det ni behöver göra är en informationsplan. Ha en tydlig idé för framtiden och till
vilka ni ska vända er med den!

Arbetsgrupp
Efter Carolines genomgång startade ett
intensivt grupparbete.
Infektionsmedicinens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot listades och olika tänkbara målgrupper för informationsinsatser
presenterades.
Framtidsseminariet avslutades sedan med
att utse en arbetsgrupp med Stefan Stenmark
i Umeå som sammankallande. Målsättningen
för gruppen blir att så snart som möjligt ta
fram ett förslag till kommunikationsplan för
infektionsspecialiteten.
Per Lundblad
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Verksamhetsberättelse
för Svenska Infektionsläkarföreningen
2004-11-24—2005-11-29

Styrelse
Åke Örtqvist (ordförande), Britt-Marie Eriksson (vice ordförande),
Per Follin (vetenskaplig sekreterare), Göran Günther (facklig
sekreterare), Bengt Wittesjö (skattmästare), Gisela Otto (utbildningsansvarig), Erik Sandholm (redaktör) och Gunilla Ockborn
(yngre läkare).
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton var
för sig Åke Örtqvist och Bengt Wittesjö.
Valberedning
Marianne Jertborn (sammankallande), Hans Beckman och Jonas
Bonnedahl.
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 Bengt Wittesjö.
• 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 2004 hölls den 24 november på Svenska Mässan, Göteborg. Styrelsemöten har hållits 19 januari, 15 mars, 12 maj, 5-7
september och 20 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte hölls 12
maj i samband med vårmötet i Malmö.

Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte: Föreningen har
representerats av Åke Örtqvist och Göran Günther.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Per Follin.
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen
representerades av Göran Günther.
Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande 17 nya ordinarie
medlemmar:
Maria Amér (Visby), Niklas Edner (Huddinge), Maria Eriksson
(Lund), Hans Hugo (Jönköping), Camilla Håkangård (Malmö),
Bushra Ibrahim-Baker (Helsingborg), Erik Johansson (Falun),
Ivanka Jukic Kozina (Växjö), Johanna Karlsson (Göteborg), Sara
Karlsson (Helsingborg), Annicka Larsson (Enhörna), Adam Linder
(Lund), Maria Lundberg (Uppsala), Tobias Nilsson (Karlskrona),
Anna Skogstam (Karlstad), Magdalena Ydreborg (Göteborg) och
Per Åkesson (Lund).
Som associerade medlemmar i föreningen antogs: Katarina
Niward, konverterad från ordinarie (Linköping) och Johanna
Sjövall (Linköping).
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: ”Promemorian Läkarnas specialistutbildning och strukturen för de medicinska specialiteterna:
Konsekvenser för den kliniska forskningen m.m.” (Socialdepartementet Dnr S2004/8487/HS). Besvarad av Åke Örtqvist
och Göran Günther.
• Från Svenska Läkaresällskapet: Socialdepartementets promemoria ”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för de
medicinska specialiteterna: Konsekvenser för den kliniska
forskningen m.m.” (Dnr S2004/8487/HS). Besvarad av Per
Follin och Pia Forsberg.
• Från Sveriges Läkarförbund: ”Proposed WMA Statement on
HIV/AIDS”. Remissen besvarad av Pehr-Olov Pehrson.
• Från Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet:
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Chefsöverläkarmötet hölls den 20–21 oktober på Johannesbergs
slott, Gottröra. Mötet samlade 45 deltagare och samtliga 28 kliniker var representerade.
Tema för årets möte var Framtiden för Infektionsspecialiteten. Är
det viktigt att klinikchefen är infektionsläkare? Om vi tycker det,

hur ska vi då stimulera infektionsläkare att bli verksamhetschefer?
Hur hanterar vi delat ledningsansvar t.ex vid chefsmöten? Hur
hanterar infektionsklinikerna kostnadsfrihet för patienterna enlig
smittskyddslagen? Hur har internutbildningen och fortbildningen
hanterats efter nya regelverkets införande?

”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning” (Dnr 33-6123/2005/SLS Dnr 2005/0064). Remissen
besvarad av styrelsen genom Åke Örtqvist.
• Från Sveriges Läkarförbund: ”En vägledning vid utfärdande av
intyg av utlåtanden från Sveriges Läkarförbund”. Besvarad av
styrelsen genom Gunilla Ockborn.
• Från Socialstyrelsen: ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag” (Dnr 2962/2004). Besvarad av
styrelsen genom Åke Örtqvist remissen. Kopia på svaret sänds
för kännedom till Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, som också remitterat ärendet för utlåtande från
föreningen.
• Från Socialstyrelsen: ”Förslag till nya föreskrifter och allmänna
råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.” (Dnr 405878/2005). Besvarad av styrelsen genom Göran Günther och
Britt-Marie Eriksson.
Övriga skrivelser
En enkät från ESCMID angående organisationen av ämnesområdena Medicinsk/klinisk mikrobiologi och Infektionssjukdomar
i Europa besvarades av Åke Örtqvist.
Riksstämman 2004
Svenska Läkaresällskapets Riksstämman ägde rum på Svenska
Mässan i Göteborg 24–26/11 med det övergripande temat ”Barnet
den växande individen”. Programmet från Svenska Infektionsläkarföreningen omfattade 6 fria föredrag samt 20 posterpresentationer. Ungt Forum hölls inledningsvis 23/11 under ledning
av Mats Eriksson med temat ”CNS Infektioner”. Justus Ströms
Jubileumsföreläsning gavs av Dr Jens D Lundgren, Hvidovre,
Köpenhamn med titeln: ”The battle to maintain health in HIV”.
Föreningen arrangerade följande symposier: ”Vanliga infektioner
hos barn och vuxna. Åldersrelaterade skillnader i handläggningen”,
moderator Gunilla Lidin-Janson. ”Profylax mot mor till barn
smitta i samband med graviditet. Vad kan vi göra – vad skall vi
göra och vad gör vi?” Moderator Marianne Forsgren. ”Att resa
med barn”, moderator Lars Lindquist. Tillsammans med sektionen
för medicinsk mikrobiologi arrangerades symposierna ”Hur kan
jag skilja på om min patient har infektion eller inflammation?”
med moderator Lars Hagberg samt ”Zoonoser i en föränderlig
värld”. Tillsammans med sektionen för tropikmedicin ”HIV
– den största hälsorisken för barn och vuxna i Afrika. Måste
det vara så?” moderator Rune Andersson samt tillsammans med
sektionen för thoraxkirurgi gavs sektionssymposiet ”Infekterade
hjärtklaffar – hur gör vi?”
Tidningen Infektionsläkaren, Scandinavian Journal of Infectious Diseases och www.infektion.net
Tidningen Infektionsläkaren har utkommit med 4 nummer (volym
9) under verksamhetsåret under redaktion av Erik Sandholm. Ett
nytt avtal angående produktion av föreningens organ Infektionsläkaren har träffats med Mediahuset AB. Avtalet innefattar en
förbättrad intäkt för föreningen.
Föreningen har slutit ett nytt avtal för Scandinavian Journal of
Infectious Disease (SJID) löpande fram till 31.12 2007. Avtalet
omfattar tillgång till elektronisk version. Även att ordinarie pensionerade medlemmar kommer att erhålla SJID kostnadsfritt.
Föreningens hemsida administreras av nätansvarige Niklas
Lönnbro.

30 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 1 • 0 6

Utbildning
Föreningens fortbildning i Tallinn 21–24 april genomfördes
med goda vitsord. Medlemmarnas önskan är att detta möte även
kommande år ska hållas utomlands. Föreningens fortbildning i
intensivvård för infektionsläkare gavs 6–7 oktober i Lund.
Inom de närmaste fyra åren sker ett tillskott av ca 120 nya
infektionsspecialister i landet. Totalt gavs sju ordinarie finansierade SK-kurser för ST-läkare under verksamhetsåret. Minst fyra
ytterligare kurser har även haft blivande infektionsläkare som
målgrupp. Kurskatalogen för SK-kurser är utlagd på internet
(www.infektion.net). Styrelsen vill understryka vikten av att
arrangörerna/klinikerna anmäler egna fria SK-kurser till IPULS
som kandidater för statlig finansiering i syfte att erhålla status som
så kallad ”äkta” SK-kurs.
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. Syftet med IPULS är att presentera
en samlad, granskad utbildningskatalog som stöd för verksamhetsplanering och professionell kompetensutveckling både för
chefer och medarbetare. Granskningen och certifieringen berör i
huvudsak kursens upplägg och uppföljning. Kvalitetssäkringen av
kursens kunskapsinnehåll åligger som tidigare arrangören. IPULS
ska bli ekonomiskt självförsörjande under 2005 och att kostnaderna för den löpande driften ska täckas av granskningsavgifterna.
Föreningens förhållningssätt till ett ”granskningsobligatorium” är
ej definitivt fastlagd. För vanliga SK-kurser finns en fördel med
IPULS, enligt SPUKs bedömning, dock mer tveksamt när det gäller
andra kurser i systemet bl.a. pga. den långa framförhållningen,
ansökan nära två år innan kursen ges, avseende granskningen. En
av de viktigaste frågorna för föreningen är om arbetsinsatsen och
kostnaden för granskning av etablerade specialitetsspecifika kurser
står i rimlig proportion till vinsten för medlemmarna. Styrelsens
mål är att största möjliga kostnadseffektivitet för tillgängliga
fortbildningsmedel ska uppnås. Ett brev från styrelsen till IPULS
angående granskningsobligatorium av kurser och samband mellan
kostnad och nytta för den enskilda föreningen besvarades av Ellen
Hyttsten (ordf.) och Magnus Sederholm (vd). Innebörden av svaret
är att föreningen bör anpassa sig till intentionerna i institutet.
Svar på de mer specifika frågor enligt ovan, som ställts i brevet,
saknades väsentligen.
Styrelsen har accepterat en invitation från International Society
for Infectious Diseases (ISID) att bli samarbetspartner vid ”12th
International Congress on Infectious Diseases” i Lissabon 15–18
juni 2006. Dessutom har styrelsen accepterat en inbjudan från
ESCMID att bli ”ESCMID-affiliated society”.
Medicinsk kvalitetsrevision
Föreningens medicinska kvalitetsrevisorer har träffats för att
diskutera hur klinikerna ska motiveras att genomgå revision. För
närvarande återstår nio kliniker att revidera. Finansieringen angavs
som ett problem för klinikerna. För att stimulera klinikerna att
genomgå revisionen kommer ett nytt system att införas. Kostnaden,
som hittills tagits ut som en engångssumma av den reviderade
kliniken, periodiseras över fem år. De kliniker som ej reviderats
betalar en lägre summa årligen, som sammantaget täcker den administrativa kostanden. Avgiften blir densamma då arbetsinsatsen för
revisorerna är jämförbar oavsett klinikstorlek. Formulär för egen
revision utsänds dessutom årligen under denna tid.

Läkemedelsfrågor
Föreningen har brevledes uppvaktat Läkemedelsindustriföreningens
ordförande Richard Bergström angående problemen med avregistreringar och leveransproblem av särskilda läkemedel. I svaret till
föreningen betonas att man uppmärksammat problemet och arbetar
aktivt med frågan i samarbete med Läkemedelsverket. Samtidigt
öppnas även för en fortsatt dialog med föreningen.
Programgrupper
Under verksamhetsåret har programgruppen ”Led- och skelettinfektioner” publicerats både på hemsidan och i tryckt form. Ämnet
”Urinvägsinfektioner” kommer att tryckas inom en snar framtid
och den senast initierade gruppen ”Sepsis” har inlett sitt arbete.
Infektionsläkarföreningens framtidsgrupp
I Stockholm den 19 oktober hölls ett av föreningen anordnat
framtidsseminarium angående infektionsspecialiteten och infektionsklinikernas verksamhet för att ta fram en tydligare profil för
infektionsklinikernas roll i vården. Mötet samlade 57 deltagare.
Seminariet tydliggjorde målsättningen med profilarbetet liksom
målgrupper, styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Avslutningsvis
bildades föreningens framtidgrupp med följande sammansättning:
Stephan Stenmark (sammankallande), Göran Günther, Helena
Hervius-Askling, Harriet Hogevik, Torsten Holmdahl, Pia Karlsson, Gisela Otto och Olle Reichard. Gruppen träffas första gången
6 december.
Stipendiat RAF
Styrelsen beslutade att utse Anders Johansson, Umeå, till ny RAFpraktikant 2006. Deltagandet vid RAF-sammanträden finansieras
av föreningen.
Pfizer-stipendiater 2005
Styrelsen beslutade att fördela Pfizer-stipendiet med 37500 kr
vardera på två sökanden. Anna Farra för projektet ”Antibiotika
resistens och förbrukning i Sverige med fokus på pseudomonas
och E. coli” och Jonas Sundén-Cullberg för projektet ”Inflammatoriska mediatorer vid svår infektionssjukdom med särskilt fokus
på HMGB-1 och resistin”.

Referens- och programgrupper
med verksamhetsrapporter
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
Verksamhetsberättelsen för 2005 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.

•
•
•
•
•

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. I januari
år anordnades tillsammans med läkemedelsverket en workshop för
behandling och profylax av invasiva svampsjukdomar. Huvudsyftet
vara att positionera voriconazol och caspofungin. Rekommendationerna från detta möte publicerades under oktober. Arbetet
med hemsidan har fortsatt och en första version kommer att vara
klar inom kort. Parallellt har gruppens medlemmar arbetat med
en omfattande revision av den gula boken. RAM har två medlemmar i NRMM (Nordic Reference group on methods in Medical
Mycology) och det kvalitetsutskick som gjordes 2004 redovisades
under året. De svenska laboratorierna klarade utskicket med gott
resultat. Noterades dock att spridningen i resultat vid resistensbestämning ibland kunde vara hög. Viktigt att ur resistenssynvinkel
identifiera svampen till artnivå. Diskussionen kring artrelaterade
brytpunkter har gått vidare. RAM har en medlem i den europeiska
gruppen EUCAST-AFST som för närvarande är i färd med att
arbeta fram nya brytpunkter. En insamling av samtliga blodisolat
från september -05 till augusti -06 har just startat. Syftet är bl.a. att
få en uppfattning om kvalitén på artbestämningarna samt att följa
epidemiologin när det gäller artfördelning och resistensmönster.
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 en adjungerad ledamot:
Ulf Bronner (I) – ordf.
Inger Ljungström (MM) – sekr.
Antonio Barragan (MM)
Bo Claesson (MM)
Marianne Lebbad (TM)
Teodor Capraru – adj.
Jonas Bonnedahl, specialistläkare i infektionssjukdomar, har under
hösten 2005 även adjungerats till gruppen.
Referensgruppen har under året haft ett protokollfört möte
och ett arbetsmöte. Ett förslag till kommentarer vid utsvar av
tarmprotozoer från parasitologiska laboratorier har fastställts och
publicerats på hemsidan. Där kommer även inom kort publiceras
gruppens anvisningar för provtagning avseende speciesdifferentiering av Entamoeba histolytica/dispar med PCR.
Arbetet har under året fokuserats på att ta fram nationella
riktlinjer för utsvarsrutiner avseende all morfologisk diagnostik
av parasiter. Förslaget beräknas vara färdigt i början av 2006 och

INFEKTIONSLÄKAREN 1 • 06

31



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/
Laboratoriemedicinskt Centrum, Linköping, Svenskt Sällskap
för Klinisk Mykologi, sekreterare

•
•
•
•
•

kommer bl.a. att innehålla en rekommendation om att parasitmorfologiska laboratoriesvar ska innehålla uppgift om utvecklingsstadium, genus och species.
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
• förslag till utsvarsrutin vid fynd av tarmprotozoer i faeces
• aktuell information om diagnostik av:
- Entamoeba histolytica/dispar
- intestinala parasiter
- leishmaniasis
- malaria
- onchocerciasis
- Strongyloides stercoralis
REFVAC SMI
SMI:s referensgrupp för vaccinationsfrågor (REFVAC) har under
året haft tre möten hittills och ett fjärde är planerat under december.
Representanter för infektionsläkarföreningen har även i år varit Erik
Ekwall. Lars Rombo representerar svensk förening för Tropikmedicin. Vid årets första möte diskuterades vaccination mot varicellae
och herpes zoster. Gruppen konstaterade, att vaccination mot varicellae kan övervägas inom ramen för barnvaccinationsprogrammet,
men cost-benefit-analyser är nödvändiga inför ett införande. Vad
gäller vaccin mot herpes zoster vill gruppen avvakta erfarenheter
från länder, som valt att introducera vaccinet. Vid andra mötet
diskuterades huvudsakligen resemedicin och bl.a. presenterade Lars
Rombo en enkät, som visar att vaccination och rådgivning utförs
på mycket olika sätt i landet! I övrigt diskuterades bl.a. vaccin
mot hepatit A, Gula Febern och japansk encefalit. Några helt nya
rekommendationer beslöts ej. Vid det tredje mötet diskuterades
huvudsakligen rabies visavi svenska veterinärer med anledning
av den ökade mängden av insmugglade hundar. Gruppen beslöt
inte om någon generell vaccination. Det fjärde mötet kommer
att handla om influensa och inte minst om de nya amerikanska
rekommendationerna att vaccinera småbarn (6–23 m).

Arbetsgrupper

Medicinsk kvalitet inom infektionssjukvården
Kvalitetsarbetet utgår från styrelsen och dess revisorsgrupp. Mats
Erntell har varit samordnare och sammankallande under året.
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), pneumoni (Åke Örtqvist), kronisk
Hepatit C (Aril Frydén) och verksamhetsbeskrivning (Per Arneborn) har fortsatt sina projekt. Rapporteringen till våra svenska
kvalitetsregister för endokardit och bakteriell meningit fortsätter
som tidigare.
Inga Medicinska kvalitetsrevisioner har genomförts 2005.
Nitton av 29 kliniker är reviderade. Revisionsgruppen har haft
ett planerings- och strategimöte. På chöl-mötet diskuterades
föreningens fortsatta satsning på revisionsarbete. Målsättningen
är att alla icke-reviderade kliniker genomför en medicinsk kvalitetsrevision. 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 Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm av Mats Erntell. Infektionsläkarföreningen är
representerad i ´Enheten för Medicinskkvalitetsrevision´ genom
Mats Erntell. För närvarande pågår en fortsatt diskussion om
Medicinska KvalitetsRådets, MKR, och EMKs fortsatta uppgifter
och organisation.
Arbetsgruppen för vertikal prioritering inom området
Infektionssjukdomar
I gruppen har ingått Rolf Maller (sammankallande), Anne-Marie
Bruno, Göran Günther, Åsa Hallgårde, Nils Kuylenstierna, Lars
Ljungström och Bo-Eric Malmvall.
Det förslag till prioriterings- och rangordningslista för infektioner som tagits fram av arbetsgruppen presenterades vid Svenska
infektionsläkarföreningens klinikchefsmöte i oktober 2004, och har
sedan lagts ut på föreningens hemsida för att ge alla medlemmar
möjlighet till granskning och kommentarer. En artikel om arbetsprocessen för att ta fram listan har publicerats i Infektionsläkaren
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Specialistutbildningskommittén (SPUK)
Specialistutbildningskommitten (SPUK) består nu av Jonas Ahl,
Pia Forsberg, Gunilla Ockborn, Anders Thalme, Anne Tideholm
samt Bengt Björkholm (sammankallande). Under året har Jonas
Bonnedal, Robert Schvarcz och Ulrika Snygg-Martin lämnat
SPUK. Jonas Ahl och Anders Thalme har tillkommit. Behov
finns av ytterliggare medlemmar framför allt en ST-läkare. Vi har
haft tre ordinarie möten, två telefonmöten samt tillkommer ett
telefonmöte i december.
En stor del 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. SPUK
har också kontakter med presumtiva kursgivare och uppmuntrar till
anbudsgivning angående ordinarie kurser och vid behov anordnade
av icke-ordinarie kurser (så kallade betalkurser). För år 2006 fick
vi oss tilldelat 5 ordinarie kurser. Det verkar finnas ett behov av
icke-ordinarie kurser även för de närmaste åren.

Det årliga diagnostiska provet skrevs i år av ca 85 ST-läkare. Det
totala antalet ST-läkare inom specialiteten vid skrivningstillfället
uppskattas till ungefär 120. Deltagandet var bättre än tidigare
år när ca 50% av ST-läkarna genomförde provet. SPUK rekommenderar att handledarna rättar skrivningen och ett viktigt syfte
är att ge tillfälle till dialog mellan ST-läkare och handledare. Nytt
för i år är att antalet ST-läkare som genomför provet rapporteras
i Infektionsläkarföreningens verksamhetsenkät.
Fallseminariet arrangerades i januari och var som tidigare uppskattat. Nästa omgång blir på Österlen i februari 2006.
Ungt forum genomförs som vanligt i anslutning till Läkarstämman och har i år influensa, nya epidemiplanen och pandemiberedskap som tema.
SPUK var representerat vid utbildningsmöte ”Nya målbeskrivningar” Svenska Läkaresällskapet sept 2005. Socialstyrelsen
presenterade där sin framtagna arbetsmodell för nya målbeskrivningar. Arbetet med ny målbeskrivning kommer med stor
sannolikhet att bli omfattande för SPUK och föreningen de
närmaste åren.

(nr 3, 2005). Vid årets klinikchefsmöte diskuterades
vilka eventuella kompletteringar av listan som kan
behövas, särskilt med hänsyn till vad som framkom
vid det framtidsseminarium för infektionsspecialiteten
som föreningen anordnade dagen före klinikchefsmötet. Efter en ganska livlig diskussion kunde man
åtminstone delvis enas om att den viktigaste förändring som bör göras är att komplettera infektionerna
på listan med uppgifter om volymer, vilket överläts
åt arbetsgruppen att hantera.
IPULS
Sammanlagt 58 utbildningar inom ämnesområdet
infektionssjukdomar har under 2005/2006 bedömts
av IPULS där Hans Holmberg och Bo Settergren
under året fungerat som infektionsläkarföreningen
expertgranskare. Enligt ett avtal mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen ska
ju numera samtliga kurser avsedda för läkare vara
granskade av IPULS. Detta gäller även alla typer av
SK kurser.
På IPULS hemsida (www.ipuls.se) finns bl.a. en
utbildningskatalog med ett samlat nationellt kursutbud presenterat och kvalitetsbedömt på ett standardiserat sätt. Utbildningskatalogen kan därigenom
användas som stöd för varje verksamhets kompetensutveckling.
Genom IPULS s.k. kursbevakning kan varje läkare
kostnadsfritt få fortlöpande information om utbildningar inom sitt specifika intresseområde. Den standardiserade mall för kursutvärderingar som används
av IPULS gör det också möjligt att jämföra med
tidigare givna kurser. Målsättningen är att dessa kursutvärderingar ska finnas tillgängliga på hemsidan,
men kan redan idag erhållas efter telefonkontakt
med IPULS.
En viktig princip för IPULS arbete är att utbudet
av utbildningar ska styras av sjukvårdens och läkarnas
behov och en av IPULS tillsatt arbetsgrupp har under
hösten presenterat ett system för att uppnå detta.
Då IPULS kvalitetsgranskningar alltid utförs inom
två veckor kan ett uppkommet utbildningsbehov
därigenom snabbt omvandlas i en kvalitetsgranskad
utbildning.
Enkäter angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2004 och tjänsteprognos för infektionsspecialister fram till år 2016.
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar
sammanställdes och presenterades av Per Arneborn vid chefsöverläkarmötet i Gottröra den
20–21 oktober. Presentationen finns tillgänglig på
www.infektion.net

Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade
kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av
effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens
styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till
studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens
tillgängliga avkastning.
Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete
inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som
tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat
bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 14 500 kr. Skriftlig
ansökan med kortfattad meritförteckning samt beskrivning av målsättningen
med resan/konferensen skall ställas till vetenskapliga sekreteraren Per Follin,
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping. Ansökan skall
vara tillhanda senast 10 mars 2006.
Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
1§
Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet infektionssjukdomar i
vidaste mening men också att befrämja framtagande av effektivare vårdmetoder för personer med
infektioner.
2§
Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt bidrag till en studieresa
inom eller utom Sverige för deltagande i en medicinsk konferens där infektionsproblem kommer
att behandlas.
3§
Stiftelsens styrelse skall utgöras av styrelsen för Svenska Infektionsläkarföreningen i den mån dess
medlemmar vill åtaga sig detta icke arvoderade uppdrag. Styrelsen för fonden lär dock lägst bestå av
tre medlemmar inklusive Svenska Infektionsläkarföreningens ordförande och dess skattmästare.
4§
Styrelsen förvaltar dess tillgångar som skall vara insatta på bank eller annan penninginstitution
lydande under Finansinspektionen eller placeras i fullgoda värdehandlingar.
5§
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras minst tre medlemmars närvaro.
Ordinarie sammanträde med styrelsen äger rum årligen en gång före februari månads utgång. Ytterligare ett ordinarie styrelsesammanträde skall hållas för beslut om utdelning av resestipendium.
Extra sammanträde hålls när så av någon styrelseledamot påkallas.
6§
Stiftelsens styrelsemöten inklusive dess årsmöten protokollföres. Stiftelsens räkenskaper avslutas
per kalenderår. För utdelningsändamål må endast disponeras 9/10 av för året tillgängliga avkastningsmedel. Resten tillföres kapitalet. Räkenskaperna skall granskas av en kvalificerad revisor som
jämte suppleant för denne utses av styrelsen för ett kalenderår i sänder.
7§
Revisorn skall före utgången av februari månad avgiva berättelse över sin granskning, varvid revisorn
har att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Tillstyrker revisorn ansvarsfrihet skall sådan anses
vara lämnad. Har revisorn ej tillstyrkt ansvarsfrihet skall frågan om godkännande av bokslutet hänvisas
till Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte som en särskild punkt i dess dagordning.
8§
Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt att stiftelsens resestipendium är
till ansökan ledigt före en viss datum. Berättigad att söka är infektionsläkare (under utbildning eller
redan specialist) samt annan personal arbetande på en infektionsklinik inom Sverige. För den senare
kategorin sökande gäller dock att de skall arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.
9§
Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för infektionsspecialiteten som
tillföres av de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får dock ej
ges till samma person som erhållit stipendiet tidigare.
10§
Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

Uppsala och Linköping den 29 november 2005

11§
Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929 om tillsyn över
stiftelser. Den är ej registrerad i Stiftelseregistret enl. stiftelselagen (1994:1220).

Göran Günther
Facklig sekreterare

12§
Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkarföreningen c/o Svenska
Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.

Per Follin
Vetenskaplig sekreterare
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Yngreläkarspalten

Vem ska vara verksamhetschef?
Gunilla Ockborn
Styrelsens yngreläkarrepresentant

D

ebatten om chefens utbildning
är en av de hetaste inom svensk
sjukvård för tillfället. Av flera skäl
blir det stundtals en hämmad argumentation
där revirtänkande och behov av att vara
politiskt korrekt tar det största utrymmet.
Diskuterar vi inom läkarkåren rätt saker?
Frågan för framtiden är nog inte: Ska en
läkare vara verksamhetschef? Utan: Vill en
läkare vara verksamhetschef?
Även för vår relativt lilla specialitet är
detta en högst aktuell fråga. Åtminstone en
av landets infektionskliniker har en sjuksköterska som verksamhetschef tillsammans med
en medicinskt ansvarig läkare. Var detta en
lösning på ett rekryteringsproblem eller var
det ett val mellan flera kandidater? Säkert är
att flera av landets mindre kliniker har problem att rekrytera läkare till positioner som
innebär ett administrativt ledningsansvar.
Bland vilka ska man rekrytera en lämplig
verksamhetschef om man inte har läkare som
varit biträdande chef eller arbetat aktivt som
till exempel avdelningsansvarig läkare?
Är det självklart att verksamhetschefen
ska vara läkare? Enligt min personliga åsikt
måste individens egenskaper och erfarenheter
vara viktigare än den formella utbildningen.
Men det finns gott om läkare med goda
ledaregenskaper och förmåga att utvecklas
till bra verksamhetschefer. För verksamheten
är en chef med goda medicinska kunskaper
en förutsättning för att patientsäkerheten ska
upprätthållas på basen av en snabb medicinsk
utveckling trots krympande ekonomiska
ramar. För att skapa en förbättringsbenägen
och i behövliga fall förändringsobenägen
organisation är det också viktigt att individer
med administrativa kunskaper och helhetssyn finns i hela verksamheten.

Varför vill läkare inte bli verksamhetschefer?
Verksamhetschefens uppgift att försvara
klinikens intressen utåt och förklara sjukhusledningens beslut inåt verkar svår redan
vid första anblicken. Utöver det kommer
personalansvar och budgetansvar som för
många är okänt och i kombination med

bristande stabsfunktioner dessutom skrämmande. Flera år av besparingar och impopulära omorganisationer bidrar ytterligare
till tvekan att axla ansvarsmanteln.
Många chefer försöker ”klämma in” en
stor del kliniskt arbete samtidigt som de är
chefer på heltid, troligen mest för att det är
så himla kul med patientarbete, men säkert
också för att behålla kontakt med verksam-

heten och för att tillfredställa kollegornas
bild av en ”riktig doktor”.
Tendenserna är också att ett avslutat
ledningsuppdrag försvårar den återgång i
kliniskt arbete som merparten chefer planerar för. Med hänsyn till familjeliv och
pendlingsavstånd, om inte rent känslomässiga skäl, är det för många naturligt att återgå
till patientarbete på samma klinik som man
nyligen chefat över. Åtminstone ”organisationsförståsigpåare” verkar anse att detta
är olämpligt och man försöker på många
ställen få blivande verksamhetschefer att
ge upp sin kliniska anställning. Om fler
har större insikt i och erfarenhet av chefsuppdrag borde förmåga att skilja mellan
sak och person finnas, speciellt efter att
rollerna förändrats. Ett bättre mentorsystem
för läkare och kanske framför allt för chefer
kan också bidra till detta.

Varför skulle en läkare vilja bli verksamhetschef?
Verksamhetens behov och vinster är uppenbara, men det måste också finnas fördelar
för individen. Troligen är skälen till att din

chef är chef till stor del de samma som får
dig att vara läkare. Att konstruktivt och
direkt kunna påverka den egna kliniken och
infektionsvården som helhet ger säkert en
tillfredställelse som behövs under vissa perioder i yrkeslivet och precis som patientarbetet
bidrar chefskapet säkert med utmaningar till
betydande personlig utveckling. Deltagarna
på Infektionsverksamhetschefsmötet verkade
dessutom helt överens om att det faktiskt är
kul att vara chef!

Vad kan vi göra om vi vill ha läkare som
chefer i sjukvården även i framtiden?
De utvecklingsprogram för ST-läkare som
finns i många landsting i kombination med
bättre arbetsmiljö och anställningsvillkor
för verksamhetschefer kan på sikt kanske
skapa intresse i läkargruppen. Det är också
viktigt att utbildningsmoment för praktisk träning av administration och ledarskap finns med i ST-planeringen. För att
merparten läkare skall ha ett intresse av
ledarskapsfrågor krävs nog att tankar och
kurser kring alla läkares dagliga ledarskap
och sjukvårdens plats i samhället finns redan
i grundutbildningen.
Ska vi koncentrera oss på att driva klinikernas utveckling enbart som medicinskt
ansvariga med sköterskor eller personalvetare som verksamhetschefer? Hur tycker du
som ST-läkare att vi ska arbeta vidare med
ledarskapsfrågorna? Ska vi i Infektionsläkarföreningens regi ordna en utbildningsdag för
underläkare? Yngre specialister?
Hör av dig till mig på
gunilla.ockborn@vgregion.se
Redaktörens anmärkning
Bästa medlemmar! Kom gärna med inlägg i
denna viktiga debatt som i mån av utrymme
kan publiceras i tidningen! Skicka i så fall
inlägget till: erik.sandholm@liv.se
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Kongresser & Möten 2006
6-10 mars	SK-kurs B45: Antimikrobiell terapi
Uppsala

10-12 maj	The Scandinavian Transplantation Society XXIII Congress
Göteborg, http://sts2006.inspiro.se/, info@sts2006.com

6-10 mars	SK-kurs B46: Sepsis på akutmottagningen och IVA
Linköping

12-13 maj	Tropikmedicin ur ett resemedicinskt perspektiv
Steningevik, Märsta, http://www.ipuls.se/ipulskurs.
asp?CourseID=1918, monica.b.nilsson@gsk.com

8-10 mars	NIMH/IAPAC International Conference on HIV
Treatment Adherence
Jersey City, New Jersey, USA
http://www.iapac.org/home.asp?pid=6514
9 mars	REVIR – Handledarstyrd kurs inom Hepatit B och C, del
2: Hepatit B
Lund/Malmö. Handledare: Ewa Wallmark och Per
Björkman, UMAS
daniel.sonesson@roche.com 0709-92 70 55

17-19 maj

Infektionsläkarföreningens Vårmöte
Sundsvall

17-19 maj	Mikrobiologiskt Vårmöte
Jönköping
http://www.mikrobiologi.net/homepage/event.php?id=23
21-25 maj

ASM 106th General Meeting
Orlando, USA, http://www.asm.org/Meetings/

12-24 mars Clinical Course on Tropical Medicine and Travel
Medicine for Healthcare Professionals in East Africa
Kenya, http://www.tropmedex.com/

7 juni

3rd NSMM Scientific Meeting (Nordic Society for
Medical Mycology)
Oslo, http://www.nsmm.nu/nsmmcalendar.html

13-17 mars	SK-kurs B46: Sepsis på akutmottagningen och IVA
Linköping

7-10 juni

1st Northern European Travel Medicine Conference
Edinburgh, Storbritannien, http://www.nectm.com/

16-19 mars VIII International Symposium on Respiratory Viral
Infections
Hawaii, USA, http://www.themacraegroup.com/

8-11 juni

Hepatitis – Viral and Immune Dynamics
Viaregio, Italien, http://www.themacraegroup.com/

15-18 juni

19-22 mars International Conference on Emerging Infectious
Diseases
Atlanta, USA, http://www.iceid.org/

12th International Congress for Infectious Diseases
(ICID)
Lissabon, Portugal, http://www.isid.org/

21-23 juni

14th ISHEID (International Symposium on HIV &
Emerging Infectious Diseases)
Toulon, Frankrike, http://www.isheid.com/

21 mars	Regionmöte om HIV
Göteborg, Roche (mattias.birath@roche.com)
21 mars	Eftermiddagsutbildning om genital herpes, varicella och
herpes zoster
Örebro
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2285

25-29 juni	The 16th Congress of the International Society for
Human and Animal Mycology
Paris, Frankrike
http://imedex.com/announcements/isham06.html

23-25 mars 5th European Conference on Travel Medicine
Venedig, Italien, http://www.ectm5.org/

6-11 aug

11th International Congress of Parasitology
Glasgow, Storbritannien, http://www.icopa-xi.org/

24 mars

13-18 aug

XVI International AIDS Conference
Toronto, Kanada, http://www.aids2006.org/

31 aug2 sept

Infektionsforum
Marstrand, Pfizer

6-8 sept

International Conference on Surgical Infections 2006
Stockholm, http://www.icsi2006.se/

6-9 sept

27-31 mars	Travel & Tropical Medicine Course (HCTTM)
Havanna, Kuba. http://www.TravelClinicMaastricht.nl/

16 European Congress of Immunology
Paris, Frankrike, http://www.eci-paris2006.com/

7-8 sept

29-31 mars 4th European HIV Drug Resistance Workshop
Monte Carlo, Monaco
http://www.virology-education.com/

2nd Nordic Hepatitis Meeting
Marienlyst, Helsingör, Danmark, Lisa Norit,
Product Manager Hepatitis, Roche Danmark

8-10 sept

Zoonosforum
Öland, Pfizer

4-7 okt

XIIth Meeting of the European Society for
Immunodeficiencies (ESID)
Budapest, Ungern, http://www.esid2006.com/

World TB Day

25-28 mars International Liver Congress
Shanghai, Kina,
http://www.livercongress.org/en/home.asp
27-29 mars International Conference on Opportunistic Pathogens in
AIDS
New Dehli, Indien, http://www.icopa-india.org/

1-4 april

16th ECCMID
Nice, Frankrike, http://www.akm.ch/eccmid2006/

26-27 april	Baxter Reveals the News Within Gammaglobulin
Treatment
http://www.symposium2006.se
symposium2006@baxter.se
26-30 april	EASL 2006 – The 41st Annual Meeting
Wien, Österrike, http://www.easl.ch/cong_annu.htm
27-30 april

3-5 maj

Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte
Pärnu, Estland, http://www.infektion.net/filer/
fortbildning_silf_vt_2006.pdf
Current Research in Bird-Borne Zoonoses
Brofästet, Kalmar, http://www.mikrobiologi.net/
homepage/event.php?id=4

12 okt	Regionmöte Sydväst HIV
Göteborg (SAS Radisson Hotel),
torbjorn.stomberg@abbott.com
26-29 okt

23rd Annual Meeting of the SSAC
Uppsala

1 dec

World AIDS Day
http://www.worldaidsday.org/

8-10 dec

1st International Congress on Exacerbations of Airway
Disease (ICEAD)
San Juan, Puerto Rico, http://www.themacraegroup.com/
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Eriksberg, Blekinge, 5–7 september 2005
Närvarande: Åke Örtqvist, Per Follin, Göran Günther, Bengt Wittesjö, Erik Sandholm,
Gunilla Ockborn, Gisela Otto.

§1
Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.
§2
Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes P. F.
§3
Dagordningen fastställdes.
§4
Föregående protokoll från styrelsemötet den
12 maj 2005 granskades och fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.
§ 5 Rapport från facklige sekr. G.G.
Bevarade remisser: Från Sveriges Läkarförbund: ”Proposed WMA Statement on
HIV/AIDS”. Remissen besvarad av PehrOlov Pehrson. Från Sveriges Läkarförbund:
”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om smittspårning (Dnr 33-6123/2005).
Remissen besvarad av styrelsen genom Åke
Örtqvist.
Inkomna remisser: Från Sveriges Läkarförbund: ”En vägledning vid utfärdande
av intyg av utlåtanden från Sveriges Läkarförbund”. Styrelsen beslutade att besvara
remissen.
Ny RAF-praktikant, dvs. yngre infektionsläkare vars deltagande finansierad via
föreningen, ska utses för år 2006. Kandidater
nomineras av klinikerna efter att frågan
ställts till chölarna via e-post.
§ 6 Redaktörens ärenden E.S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3 (vol. 9)
2005 presenterades av E.S och fastställdes.
Därefter föredrogs och diskuterades planeringen för innehållet i nr 4 (vol. 9) 2005.
Deadline är 10 oktober.

Styrelsen vill framhålla vikten av att
arrangörerna/klinikerna anmäler egna fria
SK-kurser till IPULS som kandidater för
statlig finansiering. I syfte att erhålla status
som så kallad ”äkta” SK-kurs.

§ 8 Rapport från skattmästaren B.W.
B.W. redogjorde för delårsbokslutet. Föreningens ekonomi är god.
Göran Sterners resestipendiefond annonseras inte 2005, då intervallet för utdelning
är två år.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs: Hans Hugo (Jönköping), Erik
Johansson (Falun), Ivanka Jukic Kozina
(Växjö), Tobias Nilsson (Karlskrona).
Katarina Niward (Linköping) antas/
konverteras från associerad till ordinarie
medlem.

§ 12 Styrelsens arbetsformer
Föreningens årsmöte hålls onsdag 30 november kl. 18.30 på Stockholmsmässan i
Älvsjö. Styrelsens mötestider 2006: Tisdag
17 januari och tisdag 22 mars. Vid vårmötet
i Sundsvall 16–19 maj. Styrelseinternat 4–6
september. Vid chölmötet 18–20 oktober.

§ 9 Rapport från fortbildningsansv. G.Oo.
Fortbildningsprogrammet för återstående
delen av 2005 och inledningen av 2006
presenterades av G.O. Universitetsklinikernas efterutbildning för Infektionsläkare ges
i Örebro 26–27 oktober.
Infektionsläkarföreningens Fortbildningsmöte 27–30 april förläggs till Pärnu, Estland. Avgiften för klinikerna diskuterades
och bordlades till nästa styrelsemöte.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och
SPUK G.On.
Ungt Forum hålls 29 november på Smittskyddsenheten, Norrbacka, Stockholm med
tema influensa. Björn Olsen och Åke Örtqvist ansvarar för mötets program. Svenska
Läkaresällskapets utbildningsdelegation har
kallat till möte 28 september angående revidering av ST-utbildningen. SPUK kommer
att representera föreningen vid mötet.

§ 11 Programgrupper
Programgruppen ”Endokardit” planerar en
ny revision, vilket styrelsen beslutade att godkänna. Ett upptaktsmöte planeras för den
senast initierade programgruppen ”Sepsis”.
Sedan styrelsens senaste sammankomst har
följande tillkommit i sepsis-gruppen: Jonas
Cronqvist, Per Follin, Gisela Otto, Jan Sjölin, Jesper Svefors och Tomas Vikerfors.

§ 13 Övriga frågor
a. Föreningens medicinska kvalitetsrevisorer
möttes i Stockholm 1 september. Målet
med mötet var att diskutera hur klinikerna
ska motiveras att genomgå revision. För
närvarande återstår nio kliniker att revidera.
Finansieringen angavs som ett problem för
klinikerna. En lösning kan vara periodiserade
delbetalningar på 25 000 kr per år i fem år
för att under den perioden få en fullständig
revision utförd. Formulär för egen revision
utsänds dessutom årligen under denna tid.
Förslaget föreläggs chöl-mötet.
b. Anna Norrby-Teglund önskar stöd från
föreningen inför ansökan om inrättande av
ett kvalitetsregister för allvarliga streptokock
grupp A infektioner och andra allvarliga
hud- och mjukdelsinfektioner med ekonomiskt bidrag från Socialstyrelsen. Registret
avser förutom den nationella delen också
omfatta samarbete med Norge och Danmark
i forskningssyfte. För att Svenska infektionsläkarföreningen ska ställa sig bakom
ett register ska detta vara nationellt och
data formellt ägas av föreningen, vilket t.ex.
ska anges vid publicering av resultat från
registret. Ett rent forskningsprojekt kan
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§ 7 Rapport från vetenskaplige sekr. P.F.
Inkomna remisser: Från Socialstyrelsen:
”Att förebygga vårdrelaterade infektioner
– Ett kunskapsunderlag (Dnr 2962/2004).
Styrelsen beslutade att besvara remissen.
Kopia på svaret sänds för kännedom till
Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, som också remitterat ärendet
för utlåtande från föreningen.

P.F. informerade om formerna för årets
riksstämma. Nytt är indelning i olika medicinska ämnesområden i nära samverkan med
läkemedelsindustrin. Till året sektionsmöte
har 22 förslag till föredrag/poster inkommit.
Program och tidsschema diskuterades. Sex
fria föredrag och 16 posterpresentationer
ges av sektionen.
Nya ledamöter i stiftelsen Justus Ströms
föreläsningsfond ska utses. Styrelsen beslutade att från föreningen utse Per Follin som
ordinarie och Gisela Otto som suppleant.
Nya stadgar för Pfizer-stipendiet är
skrivna och sända till Pfizer AB för godkännande.

inte stödjas. Kompletterande information
inhämtas från frågeställaren innan beslut
fattas av styrelsen. Beslutet måste föregås av
noggrann förankring hos landets kliniker.
c. Inbjudan till Föreningens Framtidsseminarium 19 oktober i Stockholm har
sänts ut till chölarna för bred spridning
bland medlemmarna. Programmet för mötet
diskuterades.
d. Svar på styrelsens brev till IPULS angående granskningsobligatorium av kurser och
samband kostnad nytta för den enskilda
föreningen som har att på bästa sätt förvalta medlemmarnas avgifter har kommit
från Ellen Hyttsten (ordf.) och Magnus

§

Sederholm (vd). Innebörden av svaret är
att föreningen bör anpassa sig till intentionerna i institutet. Svar på de mer specifika
frågor enligt ovan, som ställts i brevet, saknas
väsentligen. Föreningen har som uppföljning
erbjudits att lämna synpunkter vid IPULS
styrelsemöte 3 november. Föreningen accepterar inbjudan.
e. Programmet för Chöl-mötet 20–21
oktober diskuterades. Mötets grupparbete
kommer att behandla följande frågor: Framtiden för Infektionsspecialiteten. Är det
viktigt att klinikchefen är infektionsläkare
och om vi anser det hur ska vi då stimulera
infektionsläkare att bli verksamhetschefer?

Hur hanterar vi delat ledningsansvar t.ex.
vid chefsmöten? Hur hanterar infektionsklinikerna kostnadsfrihet för patienterna
enlig smittskyddslagen? Hur har internutbildningen och fortbildningen hanterats
efter nya regelverkets införande?
§ 14
Ordförande Å.Ö. avslutade mötet.

Göran Günther, facklig sekreterare
Åke Örtqvist, ordförande
Per Follin, protokolljusterare

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Johannesbergs slott, Gottröra, 20 oktober 2005
Närvarande: Åke Örtqvist, Britt-Marie Eriksson, Per Follin, Göran Günther, Bengt Wittesjö, Erik Sandholm,
Gunilla Ockborn, Gisela Otto.

§1
Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.
§2
Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes G. On.
§3
Dagordningen fastställdes.
§4
Föregående protokoll från styrelsemötet
den 5–7 september 2005 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till
handlingarna.
§ 5 Rapport från facklige sekr. G.G.
Dagordningen för föreningens årsmöte 1
december föredrogs av G. G. Göran Sterners
resestipendiefond kommer att redovisas
vid årsmötet. Frågan om byte från brutet
räkenskapsår till kalenderår diskuterades.
En sådan förändring påverkar årsmötets
förläggning. Styrelsen beslutade att bordlägga
frågan för att ånyo ta upp den i tillträdande
styrelse.
För att stimulera klinikerna att genomgå
Medicinsk kvalitetsrevision kommer ett nytt
system att införas. Kostnaden, som hittills
tagits ut som en engångssumma av den
reviderade kliniken, periodiseras över fem år.
De kliniker som ej reviderats betalar en lägre
summa årligen, som sammantaget täcker
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den administrativa kostanden. Avgiften blir
densamma då arbetsinsatsen för revisorerna
är jämförbar oavsett klinikstorlek.
Styrelsen beslutade att utse Anders
Johansson, Umeå, till ny RAF-praktikant
2006. Deltagandet vid RAF-sammanträden
finansieras av föreningen.
Besvarade remisser: Från Sveriges Läkarförbund: ”En vägledning vid utfärdande av
intyg av utlåtanden från Sveriges Läkarförbund”. Besvarad av styrelsen genom Gunilla
Ockborn. Från Socialstyrelsen: ”Förslag
till nya föreskrifter och allmänna råd om
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.”
(Dnr 40-5878/2005). Besvarad av styrelsen
genom Göran Günther och Britt-Marie
Eriksson.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren P.F.
Efter komplettering från Anna Norrby-Teglund beslutade styrelsen att stödja ansökan
om inrättande av ett kvalitetsregister för
svåra mjukvävnadsinfektioner/nekrotiserande fasceit.
P.F. Rapporterade från Svenska Läkaresällskapets fullmäktige. Årets Riksstämmoprogram är fastställt. Presentationerna
som ges under Riksstämman kommer efter
godkännande av föreläsarna att läggas ut på
föreningens hemsida. Föreslaget tema för
Riksstämman 2006 är ”Rörelseorganens
sjukdomar och medicinsk forskning”.

Föreningen har noterat att på den internationella AIDS-dagen 1 december ges ett
företagsinitierat symposium kring HIV/
AIDS-frågor utan diskussion eller förankring
med Infektionsläkarföreningen. Föreningen
tvivlar inte på det goda syftet, men i en tid
då samarbetet mellan läkare och industri
är under lupp kan tillvägagångssättet ifrågasättas, då det inte klart framgår att det är
ett företagssymposium och att symposiet
dessutom saknar förankring hos specialitetsföreningen. Ett brev med denna innebörd
tillställes VD och ordförande för Svenska
Läkaresällskapet.
Sista dag för ansökan till Pfizer-stipendiet
är 10 mars 2006 och stipendiesumman
75 000 kr.
Abbot-stipendierna handläggs av företagets egen kommitté bestående av regionala
ämnesexperter. Annonseras i Tidningen
Infektionsläkaren.
Besvarade remisser: Från Svenska Läkaresällskapet: ”Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om smittspårning” (SLS Dnr
2005/0064). Remissen besvarad av styrelsen
genom Åke Örtqvist. Från Socialstyrelsen:
”Att förebygga vårdrelaterade infektioner
– Ett kunskapsunderlag.” (Dnr 2962/2004).
Besvarad av styrelsen genom Åke Örtqvist.
Kopia på svaret sänds för kännedom till
Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, som också remitterat ärendet
för utlåtande från föreningen. Från Svenska

Läkaresällskapet: ”Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:00, Dnr 50-10450/04)
om utfärdandet av intyg inom hälso- och
sjukvården.” Besvarad av styrelsen genom
Per Follin.
§ 7 Rapport från skattmästaren B.W.
B.W. redogjorde för delårsbokslutet och
för kommande års budget. Efter en samlad bedömning av föreningens ekonomi
och likviditet kommer årsmötet att föreslås
oförändrad medlemsavgift.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Maria Amér (Visby) och Per Åkesson
(Lund).
Som ny associerad medlem i föreningen
antogs:
Johanna Sjövall (Linköping).
§ 8 Redaktörens ärenden E.S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 4 (vol. 9)
2005 presenterades av E.S. Därefter föredrogs och diskuterades planeringen för
innehållet i nr 1 (vol. 10) 2006.

§ 9 Rapport från fortbildningsansv. G. Oo.
Fortbildningen vid universitetsklinik för
Infektionsläkare i Örebro 26–27 oktober
ställdes tyvärr in på grund av för få anmälda.
Denna form av fortbildning vid universitetsklinik har även tidigare år haft svårighet
att attrahera medlemmarna varför denna
fortbildning tillsvidare upphör.
Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte 27–30 april i Pärnu, Estland diskuterades. Styrelsen beslutade fastställa avgiften
till 6 100 kr per deltagare.
Norsk Forening for infeksjonsmedisin
(NFIM) har visat intresse för föreningens
fortbildningsprogram och önskar utbyte av
erfarenhet och idéer. Kontakt kommer att
etableras via styrelsen.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och
SPUK G.On.
SPUK behöver nya ST-läkare till gruppen
och rekrytering pågår. Ett nytt fallseminarium 6–7 februari 2006 förbereds.
En ny utbildningsplan för ST förbereds
på uppdrag av Socialstyrelsen. En ny modell

kommer sannolikt att föreslås. Till grund
för förslaget ligger den tidigare gjorda specialitetsutredningen. Sidoutbildningens
utformning ifrågasätts bl.a. Underlaget för
översynen finns att tillgå på Svenska Läkaresällskapets hemsida.
§ 11 Programgrupper
Den senast inrättade programgruppen
Sepsis kommer att preliminärrapportera
sin verksamhet vid vårmötet i Sundsvall.
Framtidsgruppen kommer även att avge
synpunkter vid samma möte.
§ 12 Styrelsens arbetsformer
Styrelsens planerade sammanträde onsdag
22 mars har flyttats till måndag 20 mars
2006.
§ 13
Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.
Göran Günther, facklig sekreterare
Åke Örtqvist, ordförande
Gunilla Ockborn, protokolljusterare

Styrelsen 2006
Stående från höger: Britt-Marie Eriksson, Bengt Wittesjö, Karin Lindahl, Göran Günther.
Sittande från höger: Gunilla Ockborn, Per Follin, Åsa Hallgårde, Erik Sandholm.
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I backspegeln
Vad har vi lärt oss av året som gått?
Att allt är sig likt i stort som i smått?
Att somligt gick bra och somligt på tok,
och att det är lätt att va efterklok?
Att Uppsala visat med full evidens
hur barnamord sker inom rikets gräns?
Att eländet kring oss inte, som tur är,
kan skyllas på oss men beror på ”strukturer”.
Att media saknar all anständighet
och anför som ursäkt vår tryckfrihet?
Att göra en pudel vid minsta ”blamage”
är bättre än visa civilkurage?
Att börserna gör oss helt tokia –
hur kunde jag sälja ut Nokia!
Att mest populär – inte blott hos pervers tant,
nej hos alla kvinnor – är Mikael Persbrant?
Att dagens debatt ju numera är sån
att näst intill allting kan skyllas på Persson?
Att hetaste drogen mot ångest är nu –
tro’t eller ej – tamejfan Tamiflu?
Att snabbaste sättet att få diagnos
idag är att söka på Googles, förstås?
Att vill man i forskning bli bättre än trea,
så kan man förvisso få tips från Korea?
Att kanske till slut har vi inget förstått
och ingenting lärt av året som gått?
Jo, nåt fanns där säkert som har relevans.
Men vad ser vi bättre, lite till mans,
när vi fått tvåtusenfem på distans.

JOhan Lindberg
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