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Kära vänner!

S

å har år 2008 övergått i 2009 och
många av oss har nog varit lite mer
undrande än vanligt över vad det nya
året kommer att föra med sig. Det känns
som det just nu är ovanligt många stora
världsfrågor på en gång. Jag tänker bl.a.
på finanskrisen som kanske inte var helt
oväntad, men som kom så plötsligt och blev
så omfattande, att USA fått en ny president
(äntligen!) med enorma förväntningar på sig
att lyckas få USA på rätt köl och samtidigt
återupprätta USA:s trovärdighet i resten
av världen.
För att knyta an till vår egen profession

blir det alltmer uppenbart att en uttalad
antibiotikaresistens är här för att stanna,
men också att vi måste bli bättre på att
hantera effekterna av den och bromsa ytterligare resistensutveckling. Jag skrev i förra
numret av Infektionsläkaren att vi på senaste
chefsmötet i oktober beslutat att öka samarbetet med STRAMA. Ett exempel på att
så redan blivit fallet är att vi gemensamt
författat en debattartikel. Avsikten var att
få den publicerad på den första europeiska
antibiotikadagen den 18 december, men det
lyckades vi inte med. Men den 8 januari togs
den in på DN debatt och nu hade också
Socialstyrelsen och SMI:s generaldirektörer
anslutit sig, vilket förstås gav ytterligare
tyngd till artikeln. Samtliga infektionsklinikers verksamhetschefer och medicinskt
ansvariga ställde sig bakom artikeln, vilket
tyvärr inte framgick av den slutredigerade
versionen. Det är viktigt att vi deltar i debatten. Framtidsdokumentet som togs fram för
ett par år sedan är gediget och står sig väl,
men vi måste fortsätta med nya trovärdiga
och balanserade inlägg i debatten och jag
hoppas att denna artikel blev ett sådant!
Riksstämman blev mycket lyckad och

infektionsspecialiteten bidrog till detta
med många intressanta bidrag. Vi hade ett
trevligt och välbesökt årsmöte vid vilket vi
passade på att fira våra 60 år som förening
med bubbel och tilltugg. Vid mötet beslutades att följa styrelsens förslag att förändra
stadgarna så att bokslut, revisionsberättelse
och beslut om ansvarsfrihet för den föregående styrelsen flyttas till medlemsmötet
vid Vårmötet, då räkenskapsåret numer
sammanfaller med kalenderåret. På det viset
blir uppgifterna man ska ta ställning till
mer aktuella.
Ett nytt år innebär oftast en viss förändring av styrelsen och så även i år. Anna Jerke-

man, som på ett utmärkt sätt vidareutvecklat
Infektionsläkaren, lämnar nu styrelsen liksom
Gunlög Rasmussen, som dragit ett stort lass
med den nya målbeskrivningen och utbildningsaktiviteter för ST-läkare. Tack Anna och
Gunlög för ert fina arbete och också för att
vi haft så kul ihop! Stafettpinnarna lämnas
vidare och jag vill hälsa Katarina Westling och
Camilla Larant välkomna som ny redaktör
respektive yngreläkarrepresentant. Gunlög
fortsätter att ha en nära roll till styrelsen
eftersom hon i sommar tar över den viktiga
rollen som kvalitetsregistersamordnare efter
Tomas Vikerfors.
Det är nu tio år sedan den första medicinska

revisionen av landets infektionskliniker
gjordes och efter att i stort sett alla kliniker
reviderats har revisorsgruppen beslutat att
avsluta denna typ av kvalitetsarbete och inte
göra fler revisioner. Revisionerna har inneburit mycket arbete för både klinikerna och
revisorerna, men arbetet har varit värdefullt
och samtliga kliniker har i olika utsträckning
använt resultaten till förbättringar. Var sak
har sin tid. Nu efterfrågas öppna jämförelser och förhoppningsvis kommer de nya
kvalitetsregistren att hjälpa oss att följa våra
vårdprogram och leda till interna diskussioner och förbättringar av handläggningen av
våra patienter. Vidare krävs nu, i samband
med att de nya målbeskrivningarna sjösatts,
att samtliga kliniker SPUR-inspekteras c:a
vart femte år och vad gäller inspektioner är
detta nog vad varje klinik mäktar med.
Tack alla som besvarat läsundersöknings-

enkäten! Vi kan glädjande konstatera att
de flesta läsarna är mycket nöjda, resultatet
redovisas längre fram i tidningen. Vi ska
försöka göra ”Infektiosläkaren” lika läsvärd
i framtiden och sträva efter att göra den
ännu bättre!
Jag vill till sist önska er alla en god fortsättning på 2009!

Åsa Hallgårde
Ordförande
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Bakre raden fr v: Anders Lundqvist spec inf med,
Afshin Shahnavaz, spec inf med
Mittraden fr v: Torbjörn Norén, öl,
Åsa Mellgren, spec inf med
Främre raden fr v: Rolf Jungnelius, spec inf med,
Christer Säll, öl

Infektionskliniken i Borås
– värd för årets vårmöte
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har verksamhet i Borås samt i Skene.
Det är i Borås som infektionskliniken för hela upptagningsområdet är belägen.

R

olf Jungnelius är verksamhetschef
för kliniken sedan 2002. Han
berättar att han kom hit för första
gången redan 1994, då han fick ett vikariat
på kliniken.
Därefter blev han specialist i allmänmedicin, men återvände ändå till infektionskliniken direkt efter sin ST 1998. Idag är
han dubbelspecialist – han blev specialist i
infektionssjukdomar 2001, och året därpå
tillträdde Rolf som verksamhetschef.
Involverad i alla verksamheter

– Inom infektionsspecialiteteten är man
involverad i alla verksamheter på sjukhuset
– i princip på alla kliniker. Man måste känna
till lite om helheten, vad som händer på de
andra verksamheterna. Det påminner om
allmänläkarrollen, anser han.
– Det är roligt! Man håller sig a jour,
och man är eftersökt och uppskattad. Det
är värt mycket.
Liten klinik

Kliniken i Borås är byggd 1986, och den består
av arton vårdplatser, varav sex är på enkelrum.
Det är alltså en av de mindre infektionsklinikerna i landet när det gäller vårdplatser och
upptagningsområde – som omfattar Södra
Älvsborg, Ulricehamn, Mark och Alingsås.
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Rolf berättar att han egentligen trivdes bra
som distriktsläkare.
– Att jag kom hit handlade mycket om
att infektionsmedicin är ett mer begränsat

område, samt den gemenskap jag upplevde
bland kollegorna här, förklarar han.
När Rolf var färdig med sina medicinstudier var han 33 år. Han började studera först
efter att ha arbetat med annat.
– Det innebär att jag hade en lång annan,
icke-akademisk, livserfarenhet innan jag
började läsa till läkare. Det har gett mig möjlighet att se ett annat spektrum av arbetslivet
– jag har inte bara skolan som utgångspunkt.
Jag förstår kanske bättre den hierarki som
alltid finns på en arbetsplats. Den bottnar i
vad man presterar – inte i vad man har med
sig för formell utbildning.
Rolf ser likheter mellan arbetet som
infektionsläkare och arbetet som distriktsläkare.

Inom infektionsspecialiteteten är man involverad i alla verksamheter på sjukhuset – i
princip på alla kliniker. Man måste känna
till lite om helheten, vad som händer på de
andra verksamheterna. Det påminner om
allmänläkarrollen.
Rolf Jungnelius

2012 ska en ombyggnad/utbyggnad vara
klar. Rolf pekar på en barack som är uppförd
bredvid kliniken, och berättar att den fram
till dess ska fungera som ett tillskott för
deras expedition.
– Efter ombyggnaden ska vi ha minst
18, men troligen landar det på 21, rum som
samtliga ska vara enkelrum, förklarar han.
Läkarbemanningen i Borås är idag totalt
tio läkare, en ST inräknat och rekrytering
pågar till ett ST-block till.
– Totalt är vi 56 personer anställda idag,
inklusive kurator, sjuksköterskor och undersköterskor. Men den 1/1 2009 (dvs. när detta
läses) går sekreterarna över i en egen organisation, så då blir vi 51, berättar Rolf.
Tre disputerade samtidigt

Vi ber Rolf att karaktärisera infektionskliniken i Borås.
– Det är en oerhört stabil klinik. Med
det menar jag att folk stannar, och det beror
antagligen på att de trivs, svarar han.
– På läkarsidan har vi väldigt liten omsättning. Här är trivsamt och vi har inte drabbats
av omorganisationer som annars är vanliga
inom vården.
Han fortsätter med att berätta att de har
jobbat upp sig från en period då det var
ganska ont om läkare – eller rättare sagt
disponibel läkarpersonal.
– Vi hade tre kollegor som disputerade
år 2006 – under en och samma månad!
Det innebar naturligtvis att de inte kunde
arbeta full tid i verksamheten, och därför
var det en period då bemanningen bara
fanns på papper.
Rolf berättar att han själv, tillsammans
med två övriga specialister, till stor del arbetade kliniskt under den här perioden. De tre
fick dra mycket av det vardagliga kliniska
arbetet.
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– Det var ett pusslande att kunna kombinera det med chefskapet, men det var
roligt, minns han.
– Det tycker vi allihop. Det är bra för vår
lilla klinik att ha tre kollegor som forskat,
så det var värt besväret.
De tre kollegorna är Anders Lundqvist,
som forskade på parvovirus, Maria Werner
som forskade på endokardit samt Åsa Mellgren som forskade på hiv.
Projekt om antibiotikaförskrivning

När vi besöker Borås befinner sig infektionskliniken mitt i ett tre månader långt
projekt som kallas SAI (Statistik Antibiotika
Infektion). Projektet genomförs i samverkan
med Vårdhygien.
– Det innebär att när samtliga förskrivare
på hela sjukhuset ska ordinera antibiotika,
dyker det i datajournalen upp ett fönster
med två frågor. Den första frågan är huruvida
infektionen är samhälls- eller sjukhusförvärvad, eller om ordinationen är profylaktisk.
Den andra frågan innebär kategorisering av
infektionen – hud, lunga osv.
Såvitt Rolf vet är SÄS det enda sjukhus
där detta system är i drift.
– Men jag vet att det diskuteras om det
ska införas på många andra håll.
Syftet med projektet i nuläget är i första
hand att se hur läkarna ställer sig till detta.
– Än så länge har det inte varit några
problem, det går väldigt snabbt att svara.
Men de kan alltså inte ordinera antibiotika
utan att först svara på frågorna, påpekar
Rolf.
Slå ihop information

Att det fungerar så bra, tror han till viss
del beror på den debatt som varit kring
antibiotikaresistens.
– Systemet är dessutom enkelt, lätt att

genomföra och tar inte så mycket tid – det
är viktiga faktorer för att det ska fungera.
I utvärderingen av projektet ska den information som fås fram via SAI sammanvävas med odlingsresultat och vårddata som
vårdtid, epikris och behandlingens längd.
Resultatet ska också kunna köras mot operationsdatabasen.
– Vid postoperativa infektioner ska
odlingsresultat kunna tas fram för att se
om infektionerna har något gemensamt.
Det går att ta fram både operationssal och
operatör, tillägger Rolf.
SAI startade i oktober och kommer att
pågå januari ut.
– Vi kör under denna tremånadersperiod
för att testa ut det rent tekniskt, och för
att säkerställa att det levererar ut de data
vi vill ha.
Stöd och hjälp

Sjukhuset har skjutit till medel motsvarande
en halv överläkartjänst för att arbeta med
STRAMA.
– Det är faktiskt andra gången de gör
det. Vi fick även lite medel under 2005,
berättar Rolf.
Den här gången är det meningen att
man aktivt ska arbeta med de resultat från
antibiotikaförskrivningen som levereras av
SAI. Rolf är noga med att påpeka att det är
de olika klinikerna på sjukhuset som själva
har ansvaret för sin antibiotikaanvändning
– inte infektionskliniken.
– Vi är ett stöd för klinikerna när det gäller
arbetet med deras antibiotikaförskrivning.
Vår roll innebär att vi är med och tar fram
PM som berör antibiotika, att vi är med
och hjälper hela verksamheten att uppnå
resultat. Men det är verksamhetschefen på
kliniken som äger problemet – som alltså
är ansvarig för att målet nås!

Infektionsläkarföreningen har gett så mycket
– har utbildat kåren – och därför känns det
som ett stort ansvar att få en sådan här
uppgift. Det viktiga är att de som kommer
känner sig nöjda med programmet.

Anders Lundqvist

Utöka sjuksköterskornas ansvarsområden

Under 2009 ska arbete påbörjas med att försöka vidareutveckla verksamheten på infektionsklinken. Det innebär bl.a. utökat ansvar
för sjuksköterskorna inom deras ansvarsområden, som i detta sammanhang utgörs av
de vanligaste sjukdomsgrupperna.
– Det betyder att de kommer att få ett
högre antal patientbesök än tidigare, och
även ansvaret för logistiken kring dessa
grupper.
Rolf förklarar att syftet med det dels är att
göra sjuksköterskornas arbete mer stimulerande, dels att utnyttja läkarnas kompetens
mer effektivt.
– Det är inte ett helt okomplicerat och
okontroversiellt arbete att sjösätta, men
läkarna måste vänja sig vid att sjuksköterskorna tar över vissa av läkarnas arbetsuppgifter – om de får den stöttning som behövs.
Vi behöver denna förändring!

och kan då ge resultatet av undersökningen
samtidigt. Dessutom slipper man då att spekulera i ett antal hypotetiska frågor – ”Vad
gör man om det visar sig att…”
Alla delaktiga

Nu stundar alltså Infektionsläkarföreningens
Vårmöte, inför vilket Boråskliniken står
som värd. Tillsammans med två av de andra
läkarna ansvarar Rolf för själva logistiken
kring mötet.
– Det är de tre disputerade kollegorna
som ansvarar för det vetenskapliga programmet.
Rolf berättar att det vetenskapliga programmet till stor del utgår från patientfall.
– Det sociala programmet vill vi dock
inte berätta om i förväg. Men jag kan säga
så mycket som att vi har tagit med i beräkningen att det kanske inte blir solsken,
och att även det är vetenskapligt underbyggt…

Ronda när det passar bäst
Praktiskt användbart

En av dem som arbetat med det vetenskapliga programmet är Anders Lundqvist.
Anders personligen utgör en utmärkt illustration på Rolfs beskrivning av att läkarna
stannar kvar – han har arbetat här sedan
1988.
Hans medicinska avhandling handlar om
frågeställningar kring kronisk infektion med
Parvovirus B 19.
– Uppgiften med att arbeta med det
vetenskapliga programmet är inspirerande
och rolig, anser Anders.
– Infektionsläkarföreningen har gett så
mycket – har utbildat kåren – och därför
känns det som ett stort ansvar att få en
sådan här uppgift. Det viktiga är att de som
kommer känner sig nöjda med programmet,
förtydligar han.

Smakprov

Anders ger några konkreta exempel på vad
vi har att vänta oss.
– Facialspares – när patienten får sina
symptom borde det inte då vara rimligt att vi
i de olika specialiteterna har ett gemensamt
förhållningssätt? Därför kommer vi att ta
upp frågan dels ur ett öronläkarperspektiv
och dels ur ett infektionsläkarperspektiv.
– TB – vi hade ett komplicerat ärende
här i Borås som tvångsvårdades hos oss i ett
och ett halvt år! Vi kommer att diskutera
erfarenheter från det arbetet.
– Antibiotika – det är ett aktuellt ämne
överhuvudtaget! Vi kommer att diskutera
statistikprogram och SAI, samt ett lokalt
projekt, ”klokt antibiotikaval”, som syftar
till att optimera antibiotikaanvändningen
på sjukhus.
– Transplantation och infektioner: Antalet individer med transplanterade njurar,
hjärta m.m. ackumuleras, och hamnar så
småningom även här hos oss. Inriktningen
ska vara infektioner som uppträder sent efter
transplantation.
Intresse för forskning

Processen med att sätta ihop programmet
är inte över när vi gör vårt besök sent i
december. Det påpekar Maria Werner, som
disputerat om endokardit. Även Maria anser
att det är en stor utmaning att sätta ihop det
slutliga programmet.


Han avslöjar också att rondarbetet skall
förändras.
– Idag rondar vi alla patienter på traditionellt vis – alltså under förmiddagen.
Tanken framöver är att en sjuksköterska
markerar på en tavla om dennes patient
ska rondas på förmiddagen, eftermiddagen
– eller inte alls.
– Det innebär naturligtvis att vi får ändra
våra arbetsrutiner i övrigt – flytta viss annan
verksamhet från förmiddagen till eftermiddagen. Åtminstone tror jag att det blir så. Vi
får se, och helt enkelt anpassa oss.
Rolf förklarar att målet är att man ska
träffa patienten när det har ett mervärde
för denne.
– Ett exempel: Om man under dagen
ska göra en undersökning på patienten, gör
man rondarbetet på eftermiddagen istället

Grundtanken i programmet är att det
ska vara praktiskt användbart i det vanliga
arbetet på landsortskliniken.
– Vi har försökt tänka i de banorna.
Som utgångspunkt har vi fall som vi själva
stött på. Utifrån dessa, har vi sedan tagit
hit föreläsare med specialkompetens från
universitetskliniker.

INFEKTIONSLÄKAREN 1 • 09

5

Vi ska nu ta ett gemensamt grepp på sepsispatienterna på sjukhuset. Det är initierat av
oss på infektionskliniken, och vi har även fått
uppgiften att hålla i det arbetet. Det känns
stimulerande.

Maria Werner

– Det måste vara ett bra program med
substans, säger hon.
Maria berättar att hon alltid varit intresserad av forskning.
– Jag samarbetade med professor Rune
Andersson, och fick ett erbjudande av
honom att ta tag i endokardit. Jag tyckte
det var ett intressant ämne, kliniken stod
bakom mig och det fanns även ett regionalt
intresse som manifesterade sig i att jag fick
medel från regionen. Alla dessa faktorer
har sammantaget inneburit att jag känt ett
stort stöd.
Hon påpekar att det rent akademiskt
fanns en utmaning i att befinna sig på en
annan plats än på institutionen.
– Det var praktiska problem med att sy
ihop möten osv. Men problem är till för att
lösas, även om det naturligtvis inte alltid
var så lätt.

”Ingen ska behöva fundera på vad som
inte är sagt”

Infektionsläkarföreningen genomförde en
medicinsk revision av kliniken i Borås under
oktober 2008.
– Tomas Vikerfors och Britt-Marie Eriksson var här och synade verksamheten, berättar Rolf.
– Vi var en av de sista klinikerna i Sverige
som gjorde en sådan. Slutresultatet har vi
inte sett ännu.
Men han är inte särskilt orolig.
– Det visade sig redan under arbetets
gång att de sammantaget bedömde verksamheten som bra, och uppskattad av andra
verksamheter på sjukhuset. Det visade sig
också att vi hade god ordning. Naturligtvis
finns det förbättringsmöjligheter – det vore
konstigt annars.

Det är ingen tvekan om att vi under dagen
känt av den goda stämning som verkar vila
fast förankrad bland kollegorna i Borås. Vi
kan förstå att de som kommer hit gärna blir
kvar. I det sammanhanget är naturligtvis
chefen en viktig person.
Vår sista fråga till Rolf blir därför hur han
anser att en god chef ska vara?
– En bra chef är närvarande och tillgänglig,
dörren ska alltid vara öppen, svarar han.
– En bra chef pratar inte bara, utan kan
även lyssna. Man ska vara bestämd och stå
för det man tycker – man ska vara en rak
kommunikatör. Ingen ska behöva fundera
över vad som inte är sagt. Och man ska se till
att det alltid är högt i tak på arbetsplatsen,
avslutar Rolf Jungnelius.
Per Lundblad

Helhetsgrepp på sepsis

Även Maria har lång erfarenhet av att arbeta
på Boråskliniken.
– Jag gjorde min utbildning i Göteborg
och kom hit när jag var färdig specialist. Jag
trivs bra här, förklarar hon.
– Det är bra att arbeta på ett centrallasarett där vi har allting – utom thorax- och
neurokirurgi. Vi på kliniken har ett bra
samarbete med resten av sjukhuset.
Maria berättar att hon och kollegan Birgitta Arnholm håller på med flera studier om
hepatit C, vilket hon tycker är stimulerande
och roligt.
– Vi arbetar mycket med intensivvård och
sepsis och det tycker jag också är intressanta
områden. Vi ska nu ta ett gemensamt grepp
på sepsispatienterna på sjukhuset. Det är
initierat av oss på infektionskliniken, och vi
har även fått uppgiften att hålla i det arbetet.
Det känns stimulerande.

Välkommen till
Infektionsläkarföreningens
vårmöte i Borås 6–8 maj 2009
Ur programmet:
• Facialispares
– Vem gör hur?
• Tuberkulos
– Resistens, tvångsvård
   och smittspårning
• Antibiotika
– I tid och otid
• Transplantation och infektion
– En livslång relation
Välkomna!
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Tuberkulos – vägledning för
sjukvårdspersonal
kommer på Socialstyrelsen hemsida under våren
Antalet nya fall av tuberkulos (TB) har för
varje år minskat fram till de senaste åren
då utvecklingen har planat ut. Samtidigt
har det blivit en ökande andel av fallen
med resistent och multiresistent form av
TB. Behandling av en resistent form av TB
är i många fall komplicerad och förenad
med fler biverkningar och långt längre
behandlingstid än vid en känslig form av
TB. Uppkomsten av resistent TB kan dock
motverkas med klara riktlinjer för behandlingen och övervakning av patienternas
medicinintag. Under de senaste åren har
det dessutom varit utbrott av sjukdomen
bl.a. på förskolor och inom vården vilket
uppmärksammats inom media.

I

och med att antalet tuberkulossjuka
fortfarande är relativt få i Sverige, så
finns det en uppenbar risk att också
kunskapen om sjukdomen minskar – hos
såväl allmänheten som sjukvårdspersonal.
TB som förbisedd eller fördröjd diagnos
har medfört allvarliga komplikationer hos
unga invandrare och risk för smittspridning
till nyförlösta mödrar och deras barn. I en
tidigare presenterad kvalitetsuppföljning
fann man att cirka 6% av patienterna fick
sin diagnos först efter dödsfallet – en siffra
som är särskilt oroande med tanke på att
antalet obduktioner minskar. Den reella
siffran kan alltså vara högre.
Det är allt färre svenskar som insjuknar i

tuberkulos beroende på en smitta som förvärvats i barn- och ungdomsåren. I stället är
närmare 75 procent av alla nya tuberkulosfall
i Sverige personer som är födda i länder
med hög tuberkulosförekomst. Utomlands
födda tuberkulospatienter kan ha en annan
syn på sjukdom och behandling. För många
är tuberkulos fortfarande en sjukdom som
inger fruktan och skam. Kunskap om detta
samt förståelse för patienter med annan
kulturbakgrund är förutsättningar för bästa
möjliga omhändertagande. De som lever i
Sverige utan uppehållstillstånd, och som
har tuberkulos eller någon annan smittsam
sjukdom, är i en speciellt utsatt situation, där
sjukvården kan ställas för svåra problem.

Sverige är en del av världen och globalt
sett är tuberkulossituationen oroande. Andelen Mycobacterium tuberculosis-stammar som
är motståndskraftiga mot de vanliga tuberkulosläkemedlen ökar och t.ex. i Östeuropa
och Kina är sådana stammar mycket vanliga.
I Afrika, söder om Sahara, och även i delar
av Östeuropa, är spridningen av hiv ett
förödande hot mot folkhälsan. En tuberkulossmittad person som har en samtidig
hivinfektion löper dessutom mycket större
risk att utveckla aktiv tuberkulos med kliniska manifestationer som avviker från dem
vi är vana att se. Behandlingen av TB hos
en hivpositiv patient som samtidigt står på
bromsmediciner är en klinisk utmaning.
I Sverige har man under det senaste decen-

niet fått nya möjligheter att följa smittspridning, t.ex. genom att bedöma och jämföra
enskilda M.tuberculosis stammars DNAprofil med hjälp av molekylärgenteknisk typning som RFLP (restriction fragment length
polymorphism). Molekylärgenetisk typning
möjliggör identifiering av smittkedjor, vilka
inte har kunnat upptäckas genom konventionell smittspårning. Genom typningen
kan nosokomial spridning eller misstankar
om laboratoriekontamination av patientprov
bekräftas eller uteslutas.
”Tuberkulos – vägledning för sjukvårdspersonal” kommer på Socialstyrelsen hemsida under våren och är avsedd för vårdoch behandlingsarbete. Vägledningen är
ett underlag framställt av experter inom
TB-området och publiceras av Socialstyrelsen. Vägledningen skall ses som ett
komplement till den rekommendation för
preventiva insatser som publicerades 2007.
Syftet med det webbpublicerade materialet
är att öka kunskaperna om tuberkulos och ge
enhetliga riktlinjer för behandling och vård.
Informationen ska vara anpassad efter hälsooch sjukvårdspersonalens behov och lätt
åtkomlig via dator och i första hand avsett
för hälso- och sjukvårdspersonal men bör
även kunna användas av dem som undervisar
och studerar inom hälso- och sjukvården.
Vägledningen kan successivt komma att
ändras beroende på tuberkulossituationen

Häkte i St Petersburg (Foto Lars-Olof Larsson)
Tuberkulossituationen är oroande globalt och
inte minst i våra östliga grannländer. Många
smittas av tuberkulos i häkten och fängelser.
Behandlingen av de sjuka kan vara bristfällig
och den blir vanligen avbruten i förtid när man
frisläpps.

i Sverige och allt eftersom metoderna för
diagnostik och behandling förbättras.
I Vägledningen föreslås att alla patienter med

tuberkulos bedöms individuellt avseende det
stöd som krävs för att behandlingen skall
fullföljas. Övervakad behandling kan vara
nödvändig under de första månaderna av
behandlingen eller under hela behandlingstiden. Därigenom minskas risken för återinsjuknande, resistensutveckling och man får
möjlighet till tidig upptäckt av biverkningar
under behandlingen. Gruppen äldre svenskar
som reaktiverar en TB minskar samtidigt
som andelen personer med resistenta M.
tuberculosis-stammar ökar och därför föreslås
att behandlingen hos alla patienter inleds
med fyra läkemedel och med en mer individuellt anpassad dosering av läkemedel. Nya
biologiska läkemedel har introducerats under
senare år som t.ex. TNF-alfa-hämmare vid
bl.a. reumatologisk sjukdom. Läkemedlen
medför samtidigt en påverkan av immunförsvaret och en ökad risk för aktiv TB. Vägledningen ger förslag på vilka patienter som bör
ha förebyggande eller fullständig behandling
i samband med denna behandling.
Lars-Olof Larsson
Karolinska Universitetssjukhuset
lars-olof.larsson@karolinska.se
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Interested in Medical Mycology?
Sign Up and Join the Events of
the Nordic Society for Medical Mycology (www.nsmm.nu)

NSMM
Nordic Society for Medical Mycology

What is NSMM?
Nordic Society for Medical Mycology was founded in Copenhagen in August 2003 as a non-profit making scientific association where
scientists and clinicians from the Nordic countries meet to discuss all subjects within mycological diseases of man and animals.
What is the purpose of NSMM?
• To encourage the practice and study of all aspects of medical mycology
• To facilitate, on a Nordic basis, the exchange of ideas, information and training pertaining to medical mycology.
• To organise at least one annual Nordic Scientific Meeting.
Who can join NSMM?
• Any doctor or laboratory scientist engaged in the practice of medical mycology.
• Any doctor or laboratory scientist carrying out research and/or development in medical mycology, within the fields of infectious
diseases and clinical microbiology.
• Any student having an interest in medical mycology.
Corporate members are accepted on a national basis as non-voting members, with an annual fee, which is 100 times that of
the annual fee of individual members.
Interested in joining?
Go to our web-site www.nsmm.nu and register online. Membership is valid as soon as the membership fee is received at any of
the banc accounts in the 4 Nordic countries.
Unless there are directions to the contrary, membership nominations approved before September 1st are credited to the current year.
Nominations approved after September 1st will become effective the following January. Regular membership are initiated and renewed
in January each year.
E-mail: Peter Gaustad peter.gaustad@rikshospitalet.no secretary and Maiken Cavling Arendrup, mad@ssi.dk president.

6th Scientific NSMM Meeting

Fungal infections today: Diagnostic and treatment challenges

Copenhagen, Denmark, March 13 2009
Opening Ceremony & Aspergillosis and other Mould infections
10:00 Opening remarks and welcome
Maiken Cavling Arendrup, president, NSMM.
10:15 Aspergillosis and other mould infections
William Hope, MD, MBBS, FRACP, FRCPA, PhD, University of Manchester, UK
10:45 Resistance in Aspergillus: An emerging problem?
Maiken Cavling Arendrup, MD, PhD, Head of Unit of Mycology, Statens Serum Institut, DK
11:00 News from the mycology lab.
Malcolm Richardson, PhD, FIBiol, FRCPath, Associate Professor in Med Mycology,
Dept of Bacteriology & Immunology, Haartman Institute, Univ of Helsinki, FI
11:25 Coffee break
Keynote Lectures
11:45 When is failure failure? – Case presentation and discussion
Bart-Jan Kullberg, MD, FIDSA, Professor of Med and Infect Dis, Head of the Division of Infect Dis,
Nijmegen University Centre for Infect Dis., Nijmegen, NL
12:30 Imported mycosis: An update
Georg Petrikkos, Professor of Internal Med and Infect Dis, National and Kapodistrian University of Athens,
Laiko General Hospital, Athens, GR
13.00 Lunch
Update on treatment guidelines
14:00 Candidiasis
Ingvild Norøy, MD, PhD, Dept Clin Microbiol, Rigshospitalet, Oslo, NO
14:20 Aspergillosis
Juha Salonen, MD, PhD, Chief physician in Infect Dis, Päijät-Häme Central Hosp, Lahti, FI
14:40 New therapeutical options: Inhalation, new compounds and combination
To be announced
15.00 Muco-cutaneous infections
Ditte Saunte, MD, PhD & Else Svejgaard, Dr.sci., Dept Dermatovenerology, Bispebjerg Univ. Hospital, DK
15:30 Coffee break
Free Papers; Oral and Poster Presentations
16:00 To be announced
Annual General Meeting For NSMM members (not part of the scientific programme
17:30 General Assembly for members of the society
18:00 Dinner (25 €)
The meeting will take place at:
IDA Conference Centre; Kalvebod Brygge 31-33; Copenhagen,
Registration at www.nsmm.nu: First come first save basis, max no of attendees 150
Abstract submission www.nsmm.nu : Feb 10, 2009
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Aktuella avhandlingar

Två avhandlingar inom centrala delar av
infektionsämnets utveckling
I detta nummer av Infektionsläkaren, vårt
flaggskepp, kan jag presentera två avhandlingar av stort kliniskt värde för vår vardag
– bägge baserade på ny teknik i forskningens framkant.

O

we har intresserat sig för mekanismer som styr utvecklingen
av cefuroximresistens i kliniskt
non-ESBL-producerande isolat
av E coli och K.pneumoniae liksom resistensmönster hos Gramnegativa baciller
isolerade från hemvändande turister från
tsunamikatastrofen.
Han bygger vidare på en uppmärksammad forskningslinje som bedrivits sedan
flera år vid avdelningen för mikrobiologi i
Solna. Fredrik har studerat CMV-infektioner
och profylax hos immunkompetenta och
njurtransplanterade och även här ser man
en utvecklingslinje baserad på gruppens
tidigare studier.
Owe Källman läste medicin i Linköping
med AT i Katrineholm. Prövade på som
underläkare i bakteriologi vid KS i Solna.
Sneglade lite på de trevliga infektionsläkarna i Stockholm, som tycktes hålla
sams och trivas ihop och lyckades charma
till sig en dubbel-ST i klinisk bakteriologi
och infektionssjukdomar och har nu ett år
kvar till sin tvåhövdade specialistexamen.
Pappaledighet med sonen Ture har förlängt
utbildningstiden, något som Ture uppskattar. Hans intressen tycks passa bäst in
bland infektionsläkarskråets, nämligen
laga mat, resa och läsa. Han hörs sjunga
schlager och något som påminner om 70talsdisco i badkaret .
Owes avhandling hade titeln ”Antibiotic
resistance in Gram-negative bacilli – with
focus on cephalosporin resistance mechanisms in Escherichia coli and Klebsiella
pneumoniae”, som han försvarade i oktober
2008. Professor Niels Frimodt-Möller kal�lades in från Köpenhamn som opponent för
att ge disputationsakten lite internationell
glans. Fyra namnkunniga handledare med
Barbro Olsson-Liljequist i spetsen sufflerad
av Christian G. Giske, Bengt Wretlind och
icke oväntat även Mats Kalin borgade för
avhandlingens höga kvalitet. Det fordras att
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man är läskunnig för att ta del av alla detaljer i denna metodologiskt rika studie.
Man får klart för sig att E. Coli använder
sig av ett batteri resistensmekanismer för
att överleva ett bombardemang av antibiotika – och gör så tydligen med framgång.
K.pneumoniae utvecklar en MDR-fenotyp
med nedsatt känslighet för en rad antibiotika. Tsunaminoffren var bärare av gramnegativer med betydligt mer uttalad resistens
än vi är vana vid hos de svenska stammarna,
något att ha minnet i liknade situationer i
framtiden.
Fredrik Sund är uppvuxen, utbildad och verksam i Uppsala. Familjens stora intresse är
musik och främst körsång. Han är gift med
en skönsjungande personalchef. De har
tre små barn, alla tillkomna under avhandlingens gång.
Fredrik är välkänd sångare i OD, det vill
säga Orphei Drängar, namngivet från en av
Bellmans sånger, med körledare av världsklass som Hugo Alfvén och Eric Ericsson
samt Robert Sund. Den sistnämnde har
bildat en kammarkör med sitt namn, vilken
Fredrik är ledare för. De som var kloka nog
att delta i det minnesrika vårmötet i Uppsala
för ett par år sedan, hade förmånen att
avnjuta Fredrik i olika sjungande skepnader. Disputationen avkastade en ordentlig
påfyllning av vinförådet, vilket nu riskerar
att förloras i pokerspel som förutom fotboll,
innebandy och tennisspel på landstället på
Utö är andra passioner som Fredrik ägnar
sig åt. När körsången så tillåter försöker
Fredrik effektivisera provtagningar och röntgenundersökningar och så bevakar han
kollegornas intressen i klinikledningen och
i läkarföreningen.
Avhandlingen ”Cytomegalovirus Infection
in Immunocompetent and Renal Transplant
Patients” försvarades i november 2008 med
professor Halvor Rollag som opponent.
Britt-Marie Eriksson och immunologen Olle
Korsgren var faddrar till avhandlingen, och
den fullföljer en framgångsrik forskning på
CMV i Uppsala, som började med att utarbeta metoder för att påvisa CMV i blod och
vävnader hos transplanterade. Nu gällde
det bl.a. när och hur antiviral terapi mot
CMV skall förhindras efter njurtransplan-

tation med fokus på valacyclovir, liksom
analys av det CMV-specifika CD8+ immunsvaret. Lång tids klinisk uppföljning borgar
för hållbara resultat och frikostig citering
av Fredriks artiklar i framtiden.
Såväl Fredriks som Owes sammanfattningar
kan varmt rekommenderas till den som vill
fräscha upp sina kunskaper i mekanismer för
AB-resistens respektive CMV-infektioner.
Infektionsläkarens redaktion liksom alla
kollegor gratulerar Owe och Fredrik välförtjänta framgångar. Båda har haft turen att få
arbeta inom centrala områden av vårt ämne
och fört kunskaperna ett steg framåt.
Hans Glaumann
Infektionskliniken, Huddinge
hans.glaumann@karolinska.se

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen välkomnar följande nya medlemmar som
tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Camilla Lorant, Uppsala
Janina Fries, Sundsvall
Paula Westerlund, Jönköping
Daniel Bremell, Göteborg
Karin Ouchterlony, Karlstad
Hanna Blank, Kristianstad
Anna-Karin Lidström, Uppsala
Maria Bäck, Karlstad
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

Felaktigt ansökningsdatum
I förra numret av Infektionsläkaren utlystes Roches forskningsstipendium 2009 för
läkare verksamma inom Hepatit C-forskning. I annonsen angavs tyvärr felaktigt
datum för sista ansökningsdag.
Korrekt datum för sista ansökningsdag
är 1 mars 2009.
För mer information om stipendiet se
sidan 34.
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Antibiotikaresistens hos gramnegativa
stavar – med fokus på cefalosporinresistensmekanismer hos Escherichia coli
och Klebsiella pneumoniae
Owe Källman
Klinisk Mikrobiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
owe.kallman@ki.se

ESBL-bildande cefuoximresistenta kliniska
isolat av bakterierna E. coli och K. pneumoniae. Ett delarbete (det tredje) handlar om fynd av och resistensmönster hos
gramnegativa bakterier, som isolerades
från patienter som sökte vård i Stockholm
efter tsunamikatastrofen.

cefuroximresistenta stammarna. Slutsatsen
blev därför att samtliga dessa mekanismer
(efflux av AcrAB-TolC, nedreglering av
OmpF och ökad AmpC aktivitet) bidrar till
cefuroximresistens hos icke ESBL-bildande
kliniska E. coli isolat.
I det tredje delarbetet studerades fynd av

I det första delarbetet studerades 30 kli-

niska icke ESBL-bildande blododlingsisolat
av E. coli med varierande känslighet för
cefuroxim. Cefuroximkänslighet bestämdes
med och utan en känd effluxpump inhibitor
(PAβN), för att se om det påverkade cefuroximkänsligheten. Som ett mått på efflux
bestämdes också lösningsmedelstolerans,
som en fenotypisk metod för att detektera
efflux. De isolat som var toleranta för organiska lösningsmedel (och därmed borde
ha ökad efflux) hade signifikant nedsatt
känslighet för cefuroxim. PAβN gjorde att
cefuroximkänsligheten ökade hos de sju
cyklohexantoleranta isolaten (det vill säga
isolat med sannolikt mest uttalad uppreglering av effluxpumpar). Slutsatsen blev
därför att efflux bidrar till cefuroximresistens hos icke ESBL-bildande kliniska
isolat av E. coli.

gramnegativa stavar i odlingar från patienter
som sökt vård i Stockholm efter tsunamikatastrofen. Materialet bestod av patienter
(n=229) från vilka minst en bakterieodling
tagits från sekret, blod eller nedre luftvägar.
Sekretodlingar (mest sårsekret) hade tagits
från 209 pat. Gramnegativa stavar isolerade
från 98 av dessa 209 patienter och många
olika arter (både vanliga och ovanliga) återfanns. Resistensmönstret hos de kliniskt
mest intressanta arterna studerades också
och jämfört med vårt svenska referensmaterial sågs högre resistenssiffror för E. coli, K.
pneumoniae, P. mirabilis och Acinetobacter
spp., men ej för Pseudomonas aeruginosa. En
av slutsatserna blev att hänsyn till dessa mer
oväntade fynd bör tas vid empirisk antibiotikabehandling av t.ex. sårinfektioner hos
denna typ av patienter.
I fjärde delarbetet studerades samtliga

I det andra delarbetet studerades 14 isolat,

13 av dem kom från första delarbetet. Transkriptionsnivåer (mRNA-nivåer) för generna
acrA (som kodar AcrA, del av effluxpumpen
AcrAB-TolC) och ompF (kodande porinet
OmpF) bestämdes med kvantitativ RT-PCR.
Aktiviteten av betalaktamaset AmpC bestämdes med en spektrofotometrisk metod. Förhöjda transkriptionsnivåer av acrA sågs i sju
av de elva cefuroximresistenta stammarna
och mycket låga ompF nivåer i tre av de elva

blododlingsisolat, vid Klinisk Mikrobiologi, Solna av K. pneumoniae under 2004–
2006 med resistensmönstret cefuroxim =
I/R och cefotaxim = S (totalt tio isolat).
Transkriptionsnivåer bestämdes för acrA,
ompK35 (ompF homolog) och tre regulatoriska gener (ramA, marA och soxS).
Antibiotikakänslighet för andra antibiotika
än betalaktamer bestämdes också. En laboratoriestam undersöktes också. Samtliga
isolat hade liknande resistensmönster med
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Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae är gramnegativa bakterier som tillhör
familjen Enterobacteriaceae. De ingår i den
humana tarmfloran, men kan ge upphov till
olika infektioner, som t.ex. cystit, pyelonefrit och sepsis. Cefalosporiner är bredspektrumantibiotika tillhörande gruppen
betalaktamantibiotika. Cefalosporiner som
använts mycket i Sverige för parenteral
behandling är cefuroxim, cefotaxim och
ceftazidim. Svåra infektioner med E. coli
och K. pneumoniae behandlas ofta med en
cefalosporin, men en ökande resistensproblematik ses både i Sverige och internationellt, framför allt på grund av spridning
av ESBL-bildande stammar. ESBL står
för extended-spectrum β-lactamase, och
är ett samlingsnamn för en mängd olika
plasmidburna enzymer som ger upphov till
resistens mot flertalet betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och monobaktamer) undantaget är karbapenemer
(imipenem, meropenem m.fl.).
En annan tänkbar mekanism som kan ge
upphov till cefalosporinresistens hos dessa
bakterier är nedreglering av poriner (kanaler i yttre membranet genom vilka hydrofila
antibiotika kommer in i bakterien). Ytterligare en potentiell mekanism är efflux
(så kallade effluxpumpar i membran och
cellvägg med förmåga att exportera olika
ämnen, t.ex. antibiotika, ut ur bakterien).
Kliniska isolat förekommer av E. coli och
K. pneumoniae som har nedsatt känslighet för cefuroxim, men är känsliga för
cefotaxim och ceftazidim. Mekanismerna
bakom detta resistensmönster är inte
helt klarlagda sedan tidigare. Tre av de
fyra i avhandlingen ingående delarbetena
handlar om resistensmekanismer hos icke

Aktuella avhandlingar
nedsatt känslighet för cefuroxim, kloramfenikol, tigecyklin och nalidixinsyra. De
hade också ökad transkription av acrA och
ramA (alla utom ett isolat) och minskad
ompK35 transkription. Slutsatsen blev att
en multiresistent fenotyp observerades
med resistens mot kemiskt obesläktade
antibiotika, där mekanismerna var efflux
och nedreglering av poriner.

Delarbeten i avhandlingen:
I. Källman O, Fendukly F, Karlsson I och Kronvall G.
Contribution of efflux to cefuroxime resistance in
clinical isolates of Escherichia coli. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2003; 35: 464-470.

III. Källman O, Lundberg C, Wretlind B och Örtqvist
Å. Gram-negative bacteria from patients seeking
medical advice in Stockholm after the tsunami
catastrophe. Scandinavian Journal of Infectious
Diseases. 2006; 38: 448-450.

II. Källman O, Giske CG, Samuelsen Ø, Wretlind
B, Kalin M och Olsson-Liljequist B. Interplay of
efflux, impermeability and AmpC activity contributes to cefuroxime resistance in clinical, non-ESBL
producing isolates of Escherichia coli. Submitted for
publication in Microbial Drug Resistance.

IV. Källman O, Motakefi A, Wretlind B, Kalin M,
Olsson-Liljequist B och Giske CG. Cefuroxime
non-susceptibility in multidrug-resistant Klebsiella
pneumoniae overexpressing ramA and acrA and
expressing ompK35 at reduced levels. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2008; 62: 986-990.

Cytomegalovirusinfektion hos immunkompetenta och njurtransplanterade – kliniska
aspekter och T-cellsspecifik immunitet
Fredrik Sund
Infektionskliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
fredrik.sund@akademiska.se

Cytomegalovirus (CMV) är ett betaherpesvirus som etablerar en livslång persisterande infektion efter primärinfektionen och
i Sverige är ca 70–80% av befolkningen
infekterad.CMV kontrolleras vanligen av
CMV-specifika CD8+ och CD4+T-celler,
men hos patienter med nedsatt cellulär
immunitet, kan både primär och reaktiverad CMV-infektion orsaka livshotande
sjukdom.Det är därför av yttersta vikt
att identifiera riskfaktorer för att kunna
skräddarsy övervakning och behandling av
patienter med hög risk för att insjukna i
CMV-sjukdom. Olika strategier har utvecklats såsom profylaktisk behandling, preemptive behandling och behandling vid
konstaterad sjukdom. Artiklarna i denna
avhandling har fokuserat på att utvärdera
lågdosprofylax med valacyclovir till njurtransplanterade med hög risk, och att
studera den CMV-specifika immuniteten
hos friska och njurtransplanterade.

C

MV serostatus hos både donator (D) och patient (R) har visat
sig vara av stor vikt för risken att
utveckla CMV-sjukdom. I högriskgruppen
(D+/R-) där patienten saknar både cellulär och humoral immunitet skulle >50%
utveckla CMV-sjukdom utan profylax eller
preemptive behandling. Den vanligaste strategin globalt sett är att behandla denna

grupp profylaktiskt med högdos valacyclovir
(8g/dag), ganciclovir eller valganciclovir.
I Uppsala har vi däremot använt oss av
lågdos valacyclovir (3g/dag) sedan 1998
och i två av artiklarna har vi nu utvärderat
102 patienter. Vi har då sett att incidensen CMV-sjukdom och rejektion under
första året efter transplantation, samt 5-års
graft och patientöverlevnad är i paritet med
andra profylaxprotokoll. Fördelarna med
lågdosbehandling med valacyclovir är att
biverkningsprofilen är mycket bättre, det är
billigare och eventuellt också mer fördelaktigt ur resistensutvecklingssynpunkt.
I gruppen D+/R+ är däremot risken för att

utveckla CMV-sjukdom måttlig (15–35%),
och en profylaktisk strategi till alla patienter
skulle innebära en ordentlig överbehandling.
I den här gruppen behöver man därför förbättra möjligheterna att särskilja de patienter
som löper en högre risk beroende på andra
faktorer än CMV serostatus. Ett sätt kan
vara att övervaka patientens CMV-specifika
immunförsvar och vi har med hjälp av tetramerer och intracellulär färgning av IFN•
kunnat mäta förekomst (tetra+CD8+celler)
och funktion (IFN•-producerande CD8
och CD4-celler) av CMV-specifika CD8
och CD4-celler hos olika patientgrupper.
Hos i övrigt friska individer som insjuknade med en primär CMV såg vi en kraftig

ökning av tetra+CD8+celler som inom
några månader sjönk tillbaka till nivåer
jämförbara med dem som sågs hos personer
med tidigare genomgången CMV-infektion.
Vi såg också att det var en stor skillnad på
dessa nivåer mellan olika individer, men
att nivån hos en och samma individ var
väldigt stabil.
Hos njurtransplanterade såg vi en kraftig

nedgång av alla CMV-specifika T-celler
direkt efter transplantation, men redan
efter 2–3 månader hade tetra+CD8+ och
IFN•CD8+ återhämtat sig till normala
nivåer. Däremot var IFN•CD4+ kraftigt
tillbakapressade under nästan ett helt år efter
transplantation. Vi såg också att patienter
som tappade >85% av sina IFN•CD4+
under de två första månaderna utvecklade
höggradig DNAemi (>10.000 kopior/ml).
Dessa fynd gör att vi tror att mätning av
IFN•CD4-celler före transplantation och
under de närmaste månaderna efter transplantation kan vara ett sätt hitta högriskpatienter som behöver närmare övervakning
och tidigare behandling för att slippa svår
CMV-sjukdom.
Avhandlingen finns i elektronisk version
på: http://www.diva-portal.org/diva/
getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-9324_
_fulltext.pdf
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Anne Lise Fjellet och Mette Sannes vid grindarna till Isolatpost A.

Isolatposten för högsmitta på
Ullevåls sjukhus i Norge
I förra numret av Infektionsläkaren skildrade vi arbetet på Högisoleringsenheten
vid Infektionskliniken i Linköping, och
följde även med på studiebesök till den
nyinvigda Högisoleringsavdelningen vid
Hvidovre Hospital i Köpenhamn.
Nu har vi dessutom varit på besök i vårt
andra grannland – följ med till Ullevåls
sjukhus i Oslo, där man tidigare under
2008 flyttade in sin högsmittoverksamhet i toppmoderna lokaler.

U

llevål Universitetssykehus är
Norges största. Här arbetar cirka
9 500 personer och de behandlar
nästan 600 000 patienter varje år.

Nybyggd enhet

Flera olika hot

Det man vill ha en beredskap för i Norge är
precis samma som vid enheterna i Sverige
och Danmark: Det handlar främst om de
fyra virala febrarna.

– Men också även om smittkoppor, och
multiresistent TB. Hotet om bioterrorism
fanns också med vid planeringen av den här
enheten, fortsätter Vidar.
Han tillägger att en av överläkarna som
arbetar här delar sin tjänst på isolatposten
med en tjänst på bioterrorkompetenscentret
NBC (Nuclear Biological Chemical).
En timma från Gardemoen

Norge är som bekant ett avlångt land, med
stora avstånd. Det finns en organisation för
hur en patient vid behov ska transporteras,
men ansvaret för detta ligger på de olika
sjukhusen. Det är de som själva ska ombesörja transporten.
– Det kan innebära att man i vissa fall
– om det är ett sjukhus långt bort som t.ex.
i Kirkenes – att man bestämmer sig för att
ha kvar patienten, säger Vidar.
Ändå är det så att man på goda grunder
kan anta att de flesta fallen kommer att
komma in till Ullevål – även från andra delar
av landet – via Norges största internationella
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I mars 2008 öppnades på sjukhuset Isolatpost A – ett nybygge som är tänkt att
ta emot och behandla patienter med svårt
smittsamma sjukdomar från hela Norge.
Det är hit vi kommer en dag i december, och vi träffar sektionsledare sykeplejer

Anne Lise Fjellet, fagutvikling sykeplejer Bendik Westlund Hegna, bioingenjör
Mette Sannes, samt overlege på infektionskliniken Vidar Ormaasen. Vidar är även
chef för hela infektionsavdelningen på
Ullevåls sjukhus.
Infektionssjukdomar är inte en egen
huvudspecialitet i Norge, utan en subspecialitet till internmedicin, berättar Vidar.
Han uppskattar antalet infektionsläkare i
Norge till mellan 70 och 80.
– När vi flyttade in vår klinik här i den
nya byggnaden, tog vi också isolatposten i
bruk, förklarar han.
– Innan dess fanns vi på en äldre avdelning på sjukhuset, där vi inte hade någon
högsmittoenhet, men vi hade dock en avdelning för luftsmitta.

Anne Lise Fjellet

flygplats, Gardemoen. Den ligger en timmes
färdväg från Ullevål.
– Det finns en färdig plan för hur man
ska ta hand om fall som kommer med flyg.
Men det är kommunen som har ansvaret
för att transporten därifrån ska fungera,
förklarar Vidar.
Lång process från beslut

Isolatposten består totalt av tio sängplatser,
varav sex är för luftsmitta och fyra för högrisksmitta, berättar Anne Lise.
På Ullevål är man stolt över att kunna
konstatera att det till dags dato är det mest
avancerade sjukhusbygget i Europa för att
ta hand om dessa patienter.
Rummen har ingång direkt utifrån, och
de är stora (så att man vid en eventuell kris
ska kunna ta in fler i ett rum) och man kan
ta in röntgen, ultraljud, bedriva intensivvård
med respirator, utföra kirurgi och vid behov
även utföra en obduktion.
Hela enheten ger ett mycket genomtänkt,
ultramodernt och högteknologiskt intryck
när vi vandrar runt. Det har varit dyrt att
iordningsställa, och därför har det tagit lång
tid från planering till inflyttning.
– Oslo kommun bestämde sig redan 1994
för att vi skulle ha en högsmittoavdelning,
berättar Vidar.
Nationell angelägenhet

Beslutet ledde till att man tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram specifikationer och
planläggning av enheten. Anne Lise och
Mette var med i denna arbetsgrupp.
– Vi var på studiebesök i Linköping för
att få råd och tips, och var även i Tyskland
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Bendik Westlund Hegna

och tittade, berättar Mette.
I stort sett så följer man i Norge idag helt
de riktlinjer och krav som ställs i EU, men
också av CDC i USA, tillägger hon.
Det har även varit stor diskussion när det
gäller kostnaderna, säger Vidar.
– Därför tog det lång tid – från 2006 när
anläggningen i princip stod färdig, till 2008
när vi fick den bemannad och i drift. Ullevål ville inte ta kostnaderna från ordinarie
driftsmedel. Man menade att verksamheten
här var en nationell angelägenhet.
I Norge finns det fyra organisationer för
nationell sjukvård – s.k. helseregioner.
– Just nu har den lokala helseregionen
skjutit till medel, men de diskuterar med
departementet om den framtida finansieringen, förklarar han.
Aktivera karantänsituation på en timma

Bendik berättar att han sökt sig hit därför
att han tyckte det var intressant med pionjärarbete och att få vara med och ta fram
nya lösningar på gamla problem.
– Vi har tre driftsformer, förklarar han.
– Den första är den vi kallar för luftsmittadrift. Det är det normala tillståndet för
dessa rum.
– Den andra är karantänsituation 1. Då
är två av de fyra rummen för högrisk i drift.
Sedan har vi karantänsituation 2. Den skiljer
sig från den förra endast när det gäller hur
många patienter man kan isolera. Då är alla
fyra rummen i drift. Vid karantänsituation
1 och 2 är också högsmittolaboratoriet i
drift.
Vi frågar hur lång tid det tar för enheten
att gå över till karantänsituation.

– Det ska bli spännande att se. Vi ska
testa det för första gången innan jul, svarar
Anne Lise.
– Vi räknar med att det ska ta en timma,
säger Vidar och tillägger att det är just den
tid det beräknas att ta för att få en patient
transporterad från Gardemoens flygplats.
Vill bemästra alla steg

Det är den första större situationsövningen
man vid vårt besök planerar för.
Bendik påpekar att man redan har haft
procedurövningar för alla sjuksköterskor och
läkare som är verksamma inom intensivvård,
anestesi och laboratoriepersonal.
– Men dessa procedurövningar ska även
vidgas till andra grupper som t.ex. kirurgi,
säger Anne Lise.
Både Bendik och Anne Lise trycker på det
faktum att eftersom det är en pionjärverksamhet, vill man börja i det lilla formatet
och utvidga allt eftersom.
– Det är viktigt att vi känner att vi bemästrar alla steg. Därför arbetar vi efter eskaleringsprincipen, förklarar Anne Lise.
Naturligtvis används rummen till vardags
av ”vanliga” infektionspatienter. Lufttrycket
är alltid på.
– Alla system är dubbla, även lufttrycket
går på två separata system. Om ett fallerar,
ska det andra ta över, påpekar Bendik.
– Varje rum har en separat tank för allt
avlopp där det blir autoklaverat. Det är ett
slutet separat system. Det finns dessutom
två slutförvaringar – om det skulle bli fullt
i den ena, berättar Mette.
– Hela avloppsnätet består av svetsade,
rostfria rör med ett filtersystem som ska

hindra att mikrober släpps ut via luftningen
av systemet. Tankanläggningen är på 2 x
7 000 liter, preciserar Bendik.
Hermetiskt tillslutet

Mette Sannes

Väterperoxidduschar sitter på de flesta ställen
på avdelningen.

Jan Åge Holt, teknisk ansvarig, guidar oss
runt bland alla tankar och kärl direkt under
högisoleringsrummen. Här är det rejält
varmt, vilket beror på att allt avloppsvatten
värms – under vakuum – till 125 grader.
Man har försökt att tänka på allt när man
byggt enheten. Alla elektriska ledningar går i
egna kanaler i väggen. Takbelysningen sitter
ovanför tätat glas, och vid behov byter man
lampa från våningen ovanifrån.
Alla rum är TV-övervakade och helt gastäta. Man går in i dem via ett stegvis slussystem, och lämnar via ett annat. Undertrycket
inne i rummet ligger på –45 Pascal, jämfört
med korridoren utanför. I slussarna ligger
det där emellan.
När man ska desinficera avdelningen efter
en karantänsituation med högsmittsam sjukdom, använder man sig av väteperoxid. För
detta ändamål sitter det en väteperoxiddusch
i taket i nästan alla rum.
– Vid behov sprutar den ut väteperoxid
i gasform, samtidigt som det är undertryck
i rummet, och på så sätt desinficerar man
enheten, förklarar Bendik.
Man har även tänkt på att ett skarpt
läge antagligen kommer att tilldra sig stort
intresse från media, så ett par rejäla grindar kan stängas på väg upp mot den enda
ingången.

Rummen är TV-övervakade.

Expertkompetens

Vid behov kommer diagnostiken att ske vid
SMI i Stockholm.
– Folkhälsoinstitutet i Norge har i samråd
med svenska myndigheter bestämt att diagnostiken ska ske i Sverige, förklarar Vidar.
– Men det är Folkhälsoinstitutet i Norge
som ansvarar för smittspårning, tillägger
han.
Inte heller i Norge har det uppstått något
skarpt läge sedan isolatposten stod klar. Men
Vidar anser att den utgör en viktig utpost
för kompetens och utveckling ändå.
– Det är bra att vi får resurspersoner som
är experter på smitta – och det gäller även
sjukhushygien, avslutar han.
Det är dessa experter som visar oss runt på
Ullevål, och de är – precis som sina kollegor
i Sverige och Danmark – övertygade att det
inte är en fråga om de någonsin kommer att
behöva ta sina resurser och unika kunnande
i bruk. Frågan är i stället när.
En mätare talar om det aktuella lufttrycket i de
olika rummen.

All el är dragen i separata egna kanaler i
väggarna.

Per Lundblad
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Fallbeskrivning

Ett tveksamt fall från Borås
En 54-årig man söker på sin vårdcentral
i augusti 2006 efter något dygns tilltagande värk i sitt vänstra knä.

K

näet är svullet och han ordineras NSAID och kryckkäppar på
grund av uttalade gångsvårigheter.
Han har flera års känd artros sekundärt till
en MC-olycka med korsbandsskada 20 år
tidigare.
På grund av uttalade symtom får han tid
för bedömning hos ortoped i november
2006 och planeras då in för proteskirurgi
som genomförs i april 2007. Postoperativt
får patienten feber och frysningar och CRP
stiger till 253 på fjärde dagen postoperativt. Inflammationstecknen tolkas dock som
postoperativt betingade och inte som infektiösa och han skrivs ut till hemmet där han
fortsätter att ha feber några dagar.
Rehabiliteringen går långsamt. Patienten
har kvarstående besvär från knäet och vid
återbesök efter ett halvår har han kvarstående
hydrops och synovit.
Viss förbättring sker i början av sommaren
2008, men i augusti söker han på nytt efter
ett par veckors tilltagande svullnad, belastningssmärta och feber. Knäleden är svullen
och vid punktion konstateras måttlig inflammation med vita ca 25 x 109/l i ledvätska,
men med normal sockerkvot och efterhand
negativ odling. Besvären tolkas som icke
infektiösa, men viker inte och dessutom
stiger SR och CRP. Ytterligare punktioner
visar oförändrad bild. Även kristallanalyser
utfaller negativt liksom mykobakterieodling.
Röntgen visar inga tecken på proteslossing
eller osteit, men skelettscintigrafi signalerar patologiskt upptag runt knäet. Efter
en månads symtom görs åter artrocentes
och prov skickas för PCR-analys som utfaller positiv och specificeras till Parvimonas
Micra, en anaerob munhålestreptokock.
Ett nytt PCR-prov på ledvätska tas för att
bekräfta tidigare fynd, men analysen visar
då istället en annan munhåleanaerob, Prevo-

tella. Behandling med PcV sätts in i dosen
2gx3 och patienten svarar prompt avseende
inflammationsparametrar, sjukdomskänsla
och feber. Efter några veckor minskar även
knäsymtomen och lagom till jul känner han
sig nästan besvärsfri, förutom behov av kompressionsstrumpa för att hålla svullnaden av
underbenet borta.
Under utredningens gång framkommer att
patienten våren 2006 vårdats på öronkliniken på grund av ett relativt långdraget
förlopp med halsböld som behandlats med
antibiotika och incision.

Frågeställning

Sammanfattningsvis har en man med känd
knäledartros några månader efter en peritonsillit fått tilltagande värkbesvär vilket
lett till proteskirurgi ca ett år efter att han
hade halsböld. Postoperativt efter protesoperationen har han initialt akuta infektionstecken och sedan kvarstående svullnad av
knäet och belastningssmärta. 15 månader
postoperativt tilltar artritbesvären och man
konstaterar inflammatorisk reaktion och
feber som svarar på behandling med PcV
som satts in efter fynd av munhåleanaerober
vid PCR-analys av ledpunktat.

Mina frågor till Infektionsläkarens läsare är följande:
A)

Har patienten haft en infektion i sitt knä?

B)

Om ja, ska denna infektion klassas som

1)

Primär bakteriell kronisk artrit?

x)

Tidig protesinfektion?

2)

Sen protesinfektion?

Tacksam om svar på frågorna faxas till undertecknad på nr 033-6162581, eller via mail
anders.lundqvist@vgregion.se
anders lundqvist
Infektionskliniken Borås
anders.lundqvist@vgregion.se
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39th World Conference on Lung Health
of the International Union Against
Tuberculosis and Lung Diseases
Paris 16–20 oktober 2008
Jag fick förmånen att åka på den största
europeiska TBC-kongressen i år tack vare
att jag tilldelats Göran Sterners resestipendium. Under några härliga höstdagar i
Paris fick vi lära oss mycket om tuberkulos
och fick tillfälle att diskutera de problem
som vi konfronteras med på våra TBCmottagningar.

J

ag deltog i en ”Post graduate course”
om multiresistent (MDR) TBC. Kursen
var kanske något svårsmält, men ämnet
är högintressant då dessa infektioner är ett
ökande problem även i Sverige.
MDR-TBC är definitionsmässigt mycobacterium tuberculosis-stammar som är
resistenta mot isoniazid (INH) och rifampicin.
MDR–TBC är ett växande problem i
Sverige. Enligt smittskyddsinstitutets var
4,1% (15 st) av stammarna i Sverige MDR
år 2007, vilket är en trefaldig ökning jämfört
med åren1991–2006. En stam klassificerades som extremt motståndskraftig (XDRTBC) år 2007. De flesta patienterna med
MDR-TBC i Sverige har sitt ursprung från
Mellanöstern, forna Sovjet, Latinamerika
eller Afrika. Tidigare behandling för TBC,
HIV-infektion, drogmissbruk och tidigare
fängelsevistelse är faktorer som ökar risken
för infektion med multiresistent stam.
27 länder står för 85% av världens alla
fall av MDR-TBC. I Sydafrika är problemet med resistens mycket stort. I området
Kwa Zulu Natal hade 41% av patienterna
MDR-TBC år 2007. 53% av de med MDR
var XDR-stammar. 86% av alla med XDR
var HIV-positiva. 87% av stammarna hade
samma RFLP-mönster.
Det är viktigt att snabbt kunna ta reda på
om en stam är resistent för att veta vilken
behandling som ska sättas in och vilka
försiktighetsåtgärder som bör vidtas. Då
odling med resistensbestämning är en tidskrävande metod har stort intresse riktats
mot de genotypisk testmetoder som tagits
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fram det senaste decenniet. De genotypiska
testerna ger svar inom några dygn och kan
göras även på en stam som har dött. I Sverige
använder vi huvudsakligen realtids-PCR
som ger svar på om det finns mutationer för
resistens mot INH (katG) och rifampicin
(rpoB). För resistens mot rifampicin har
PCR-testet en sensitivitet och specificitet
kring 98%. När det gäller INH-resistens
är resultatet något sämre med en sensitivitet
på endast ca 80 %, som dock förenas med
en hög specificitet (ca 98%). Genotypisk
testing kan även göras på resistens mot kinoloner, men det är då viktigt att känna till att
stammarnas motståndskraft mot de olika
kinolonpreparaten varierar avsevärt.
Odling är ett än större problem i fattiga
länder där transporterna av sputumprover
ofta är långa. Då MDR-TBC-stammar också
växer sämre hinner bakterierna ibland dö
innan de når laboratoriet. Realtids-PCR är
dock en dyr metod, varför man i utvecklingsländer kan använda billigare metoder
(exempelvis ”Line probe assay”) som är
säkert och billigare.
Behandling av MDR-TBC kan vara komplice-

rad och det är ibland svårt att hitta en lämplig behandling då antibiotikaresistensen kan
vara utbredd och då de möjliga läkemedlen
inte sällan orsakar biverkningar som ibland
kan vara ytterst allvarliga. Principen är att
preparaten delas in i fem grupper. Till grupp
1 räknas INH, rifampicin, pyrazinamid och
ethambutol. Grupp 2 är kinoloner. Grupp
3 är aminoglykosider. Grupp 4 utgörs av
ethionamid, PTHEA, PAS och cyklocerin.
Grupp 5 är en samling sämre preparat som
tas till när inget annat finns att ge, exempelvis högdos INH (trots resistens), clofamin,
amoxicillin+clavulansyra.
Enligt resistensbestämningen tar man så

många som möjligt ur grupp 1, lägger till
en ur grupp 2 respektive 3 om det går och
därefter lägger man till läkemedel ur grupp
4 tills man har minst fyra preparat. I grup-

pen kinoloner är det viktigt att man inte
använder ciprofloxacin, då det har sämst
effekt. Bäst effekt har levofloxacin och gatifloxacin (moxifloxacin är ännu ej utprövat).
Högdos INH kan eventuellt vara bra även
vid resistens då man sett att patienter med
MDR-TBC snabbare blir direktnegativa i
sputum när det ges.
Kirurgisk behandling med borttagande av
en lunglob eller en hel lunga används när
ingen bra behandling finns. Det är ett sätt att
minska bakteriebördan och man kan därefter
hoppas att även en icke fullgod behandling
kan ha effekt. I de baltiska länderna har man
på senare år gjort många sådana operationer
med bra resultat.
Trots att MDR-stammar överlever sämre
in vitro anses infektion med MDR-TBC
vara lika smittsam som ”vanlig” TBC.
Immune reconstitution inflammatory
syndrom (IRIS) och TBC

IRIS är ett tillstånd av paradoxal inflammation hos individer med både HIV och
TBC. Efter att behandlingen mot TBC har
inletts sätts HIV-behandling (ART) in. Med
sjunkande HIV-virusmängd och stigande
CD4-antal ökar plötsligt den inflammatoriska aktiviteten mot mykobakterierna, och
patienten, som kanske tidigare förbättrats på
TBC-behandlingen, försämras åter. Detta
sker vanligen inom tre månader. Risken för
IRIS är större om ART sätts in snabbt efter
att TBC-behandlingen startats, om patienten har en disseminerad TBC eller vid låga
CD 4-tal. Det finns också ett tillstånd som
kallas ”unmasking IRIS” där en HIV-sjuk
person utan tecken till TBC startar ARTbehandling. Med förbättrat immunförsvar
uppträder plötsligt symptom som orsakas av
en tidigare icke symptomgivande TBC.
De vanligaste symptomen vid IRIS är:
1. Mycket ömmande, suppurerande oftast
odlingsnegativa lymfadeniter (även vid lung
TBC), 2. Återkommande hosta och ökande
lunginfiltrat (oftast odlingsnegativa). 3.
Buksymptom som smärta, illamående,

Foto: SXC/Dalia Drulia

diarré, kräkning, hepatit, mjältförstoring
och peritonit med ascites. Det finns också
former av ännu mer allvarlig IRIS som även
innefattar neurologiska symptom och respiratorisk svikt. IRIS kan vara svårt att skilja
från behandlingssvikt, andra infektioner
eller läkemedelsbiverkningar.
IRIS är oftast självläkande inom två
månader. Låggradig IRIS kan behandlas
med NSAID. Vid svårare fall av IRIS kan
kortikosteroider lindra sjukdomsbilden
men man bör först försäkra sig om att
patienten fått en fullgod TBC-behandling.
ART-behandlingen bör fortgå om patienten
inte drabbats av en livshotande IRIS.

Foto: SXC/Vladimir Fofanov
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Latent tuberkulos

Vid latent TBC ligger ett fåtal mykobakterier
vilande i makrofager i primärkomplexet i
lungan. De lämnar komplexet sporadiskt en
och en. De transporteras upp i bronkträdet
och sedan ned till ett nytt ställe i lungan.
Om de då hamnar apikalt kan den högre
syrgashalten göra att de övergår i aktiv fas.
Vid INH-profylax dödas bakterierna som
rör sig upp i bronkträdet. INH-profylax ger
minst 70% minskning av insjuknande i aktiv
TBC om det ges i 6 månader. Det bedöms
som kostnadseffektivt vid god följsamhet.
Flera studier redovisades av effektiviteten
vid screening av immigranter. Storbritannien
har försökt screena alla immigranter direkt
vid ankomst till landet. Nederländerna
screenar både vid ankomsten och vid ett
senare tillfälle. Sverige erbjuder screening
av asylsökande inom ett år. Utvärdering
av det brittiska screeningprogrammet har
visat att det knappast är kostnadseffektivt.
Den viktigaste faktorn för minskad smittspridning tycks snarare vara att förmå den
enskilde immigranten att söka snabbt vid
symptom och att informera hela hälsosystemet om att tänka på TBC hos personer
från högendemiska områden.
Då luften i föreläsningscentrat kom att bli
alltmer syrefattig flydde vi ut och insöp den
Parisiska atmosfären med underbara skaldjur på
”La Cupole” och
en härlig söndagspromenad i
Maraiskvarteren.

Maria Norrby
Karolinska Universitetssjukhuset
maria.norrby@karolinska.se
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INFORMATION FRÅN

Infektionsregistret

Infektionsregistret har fått fortsatt stöd
från Sveriges kommuner och landsting.
”Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister har vid möte i december 2008 beslutat att
medel beviljas med ett belopp om 500.000
kr för fortsatt utveckling av Nationellt kvalitetsregister för infektionssjukdomar under
2009. Följande kommentarer utifrån bedömningsgrunder gavs:
Relevans: Mycket hög
Design: God. Följsamhet till nationella riktlinjer för viktiga diagnosgrupper. Inga mått
på livskvalitet. Oklart hur långtidsresultaten
skall analyseras.
Kompetens: Hög. Bör eftersträvas geografisk
spridning av styrgruppen samt förstärkning av
epidemiologisk/statistisk kompetens.
Analys/återkoppling: Bör utvecklas.”

F

ör att tillgodose önskemålet om en
ökad geografisk spridning av styrgruppen kommer en biträdande
registeransvarig utses för varje ingående
delregister.
För att förstärka den epidemiologiska/statistiska kompetensen kommer Infektionsregistret från Kliniskt forskningscentrum vid
Universitetssjukhuset i Örebro via statistiker
Anders Magnusson och epidemiolog Scott
Montgomery köpa de analyser som behövs.
Båda adjungeras till styrgruppen.
För att kunna utveckla analys och återkoppling har Infektionsregistret för 2009
från Örebro Läns Landsting erhållit 100.000
kr i särskilt stöd. Registret kan därmed
finansiera en 0,25% sekreterartjänst. Detta
innebär att vi kommer att ha möjlighet till
regelbunden granskning av inrapporterade
formulär och en fortlöpande analys och
återkoppling. En viktig uppgift för registrets
sekreterare blir att regelbundet till alla kliniker sända ut PowerPoint-presentationer för
att göra det enkelt att återkoppla resultaten
till de enskilda medarbetarna. Sekreteraren
kommer även att granska om formulären är
fullständigt ifyllda och skicka påminnelser
om kompletteringar.
Inloggning

Ingen undersökning eller provtagning utöver det normala förekommer med
anledning av dessa register. Data kan i avidentifierad form ingå i framtida
rapporter och publikationer.
Hanteringen av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204).
Dina personuppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång
till data
Deltagande i dessa register är naturligtvis helt frivilligt. Skulle Ni ej acceptera
att deltaga bör Ni meddela detta till er behandlande läkare.

personliga/enskilda inloggningskoder. Vi
kommer därför att arbeta för att alla ska
få en personlig inloggning. Förändringen
kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under våren 2009.
Patientinformation

Enligt nu gällande regler ska patienter som
inkluderas i registren vara ”passivt informerade” dvs. det krävs inte en direkt personlig
information och ett medgivande utan det
räcker med att kliniken i sin allmänna information för inskrivna patienter informerar
om detta. Ett förslag till en sådan informationstext bifogas i textrutan (se ovan).
Inrapportering

Under vårt första år har inrapporteringen var
mycket god och under hösten 2008 har alla
kliniker kommit igång med att rapportera
till de flesta registren. Av strukturella skäl
har vissa kliniker svårt att rapportera septisk
artrit/protesinfektion och svår sepsis.
Flera av delregistren har fått förnyade
formulär. För de flesta har enbart små
förändringar genomförts inför 2009. För
Sepsisregistret blir det dock en omfattande

förenkling och reducering. I anslutning till
formulären finns även lathundar som man
kan skriva ut om man preliminärt hellre
vill registrera på papper. Här finns även
instruktioner för att klargöra vilka patienter man skall rapportera. Varje klinik bör
ha en registeransvarig som lokalt kan bistå
vid problem eller diskutera med någon i
styrgruppen. Om inte kliniken rapporterat
någon särskild person är det klinikchefen
som är ansvarig.
En halvårsrapport från registren finns på
vår hemsida, www.infektion.net, och man når
den via ”Kvalitetsregister” och kommer in via
lösenordet ebola. En årsrapport ska vara klar
i mitten på mars och kommer att finnas på
vår hemsida samt att i en förkortad version
gå ut med Infektionsläkaren nummer 2.
För att kunna ange andelen inrapporterade
endokarditer, meningiter och pneumonier
för varje klinik, kommer vi att utgå från de
genomsnittliga antal som rapporterats via
enkäten till chöl-mötet 2005–07.
Inrapporteringen och återrapporteringen
under 2009 kommer 2010 att betygsättas.
Så sker av revisorer utsedda av Infektionsläkarföreningen enligt särskilda kriterier.
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Diskussionen angående inloggningsförfarandet har fortsatt. Flera register har samma
lösning som vi. Många kollegor önskar dock

Deltagande i kvalitetsregister
Ni behandlas för en allvarlig infektionssjukdom. Svenska infektionsläkarföreningen har med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
skapat nationella kvalitetsregister för infektionssjukdomarna sepsis (allmän
blodförgiftning), pneumoni (lunginflammation), endokardit (infektion i hjärtklaff), meningit (bakteriell hjärnhinneinflammation) samt bakteriell artrit
(ledinfektion). Avsikten är att försäkra att god och likvärdig behandling ges
i hela landet vid dessa allvarliga infektionssjukdomar. Adekvata uppgifter
från er sjukdomstid kommer att rapporteras till dessa nationella register
från er behandlande klinik.

Detta accepterades av en majoritet av landets
chölar vid chölmötet i Sigtuna 2008.

Tabell. Antal inrapporterade patienter under 2008
Register

Kön

Svår sepsis - Septisk chock IVA inom 24t

Forskning

Uppgifter från Infektionsregistret kommer
att kunna vara av stort värde för vår kliniska
forskning. Vi registeransvariga är mycket
positiva till att stödja de forskargrupper som
önskar få ut data från registren. Rent formellt
börjar man med att skriva en ansökan till
Etikprövningsnämnden och när man har ett
positivt beslut från EPN sänds en ansökan
till Infektionsläkarföreningens styrelse om
att få ta del av önskade registerdata.
För det egna kvalitetsarbetet behövs dock
inte något etiskt tillstånd. Det är enkelt att
från registret ta ut sina egna patientdata och
bearbeta i Excel om man önskar göra andra
analyser än de som finns i rapporterna. Om
ni har svårigheter med detta kan ni kontakta
mig eller registeransvarig.
Låt 2009 bli ett skarpt år! Utnyttja registren
för ert kvalitetsarbete!
Inrapporteringen 2009 kommer att
granskas och betygsättas under 2010.
Med vänlig hälsning
Tomas Vikerfors
Registeransvarig

Antal
181

Kvinna

87

Man

90

Okänt
Bakteriell meningit

4
132

Kvinna
Man
Endokardit

72
60
207

Kvinna
Man
Okänt
Pneumoni

74
129
4
3437

Kvinna

1624

Man

1801

Okänt
Septisk artrit - Nativ led

12
61

Kvinna

20

Man

40

Okänt
Septisk artrit - Protes

1
108

Kvinna
Man

54
54
Totalt antal inmatningar: 4126

Sepsis 2009
Primärt omhändertagande av patient med svår
infektionssjukdom/septisk chock
22 april 2009 kl 10–16
Universitetssjukhuset Örebro
Wilandersalen

Arrangeras av ANIVA- och Infektionskliniken vid
Universitetssjukhuset Örebro
http://www.sepsis-uso.se

Inledning
Sjukdomsbilden vid en begynnande septisk chock kan sakna typiska kardinalsymtom. En initialt relativt opåverkad
patient kan några timmar senare ha ett livshotande tillstånd. Tidigt insatt rätt behandling med tydliga behandlingsmål
för det akuta omhändertagandet har visats reducera mortaliteten i svår sepsis och septisk chock.
Vid septisk chock är tidigt insatt vätskebehandling avgörande. Vad skall vi välja? Vilka för- och nackdelar finns med
olika lösningar och behandlingsstrategier?
Vid upprepade tillfällen har vi sett att enbart kliniska tecken inte signalerar tillräckligt klart att den septiska patienten
är i tidig fas av en livshotande sjukdom. Finns det biomarkörer som kan ge mer information?
Vid misstanke om svår infektion är det avgörande med tidig och rätt antibiotikabehandling. Vad ska vi välja?
Steroider har i låga doser till vissa patienter med septisk chock visats reducera mortaliteten. Behandlingen har fått
stor spridning, men senaste tiden har effekten ifrågasatts. Hur ska vi göra?
Enskilda specialister ser alltför få septiska patienter ofta med atypisk klinik. Är nationella register av värde för utvärdering
av dagens behandling? Kan det ge förbättrad kvalitet i vår behandling?
Detta är några frågeställningar vi försöker att besvara under symposiet Sepsis 2009 i Örebro.
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10:00–10:15

Inledning

Jan Sjölin, Akademiska sjukhuset, Uppsala och
Lars Ljungström, Kärnsjukhuset i Skövde

10:15–10:45

Tidig identifiering och initial handläggning av patient med svår sepsis/
septisk chock.

Magnus Brink, Infektionskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg

Presentation av nationellt vårdprogram.
10:45–11:15

Vätsketerapi till patient med svår sepsis/
septisk chock. Vad är bäst att ge?

Per-Olof Grände, Anestesikliniken
Universitetssjukhuset i Lund

11:15–11:45

Antibiotikabehandling vid svår sepsis/septisk chock – när och vad?

Bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge

11:45–12:10

Steroider vid behandling av svår sepsis/septisk chock? Bör vi avstå?

Jan Sjölin, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset,
Uppsala

12:10–12:30

Glucoskontroll? Även för patienter med
svår sepsis?

Sten Walther, Thoraxanestesi, Universitetssjukhuset i
Linköping

12:30–13:15

Lunch

13:15–14:45

Biomarkörer
Heparinbindande protein

20´

Resistin

20´

Procalcitonin – PASS

30´
20´

Fel och fallgropar vid bedömning av biomarkörer
Säger SIRS och vitalparametrar mer?

14:45–15:15

Värdet av ett nationellt kvalitetsregister för sepsispatienter?

Adam Linder, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset
i Lund
Jonas Sundén-Cullberg, Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
Jens-Ulric Jensen, Copenhagen University Hospital,
Hvidovre
Patrik Gille-Johnson, Infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna

Erfarenheter från intensivvårdregistret

Göran Karlström, Anestesikliniken, Karlstad.

Erfarenheter från nationellt sepsisregister

Jesper Svefors, Infektionskliniken, Jönköping.

15:15–16:00

Kaffe – Paneldiskussion – hur blir vi bättre?

Moderator: Jan Sjölin, Infektionskliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föreläsare + åhörare

16:00

Sammanfattning

Jan Sjölin

15´
15´

INFORMATION
Plats:

Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen

Kursstart:

Onsdagen 22 april 2009 kl 10:00.
Registrering och kaffe från kl 09:00.

Kursavgift:

950 SEK, inkl moms

Anmälan:

Välkommen med anmälan på Internet: www.sepsis-uso.se
Sista anmälningsdag 6 april 2009.

Hotell:

Ett begränsat antal hotellrum är reserverade 21–22 april på nedanstående hotell. Du bokar själv med angivande av kod.

Hotell

Telefon

Enkelrumpris/natt

Bokningskod

Elite Stora Hotellet

019-15 69 00

950:-

Sepsis

Clarion Hotel

019-670 67 00

1130:-

Sepsis

First Hotel Örebro

019-611 73 00

803:-

Sepsis

Mer information angående anmälan kan fås av Ewa Nyström, Universitetssjukhuset Örebro, Telefon: 019-602 37 05, e-post: ewa.nystrom@orebroll.se

Varmt välkomna!
Lars Berggren
Stefan Persson
ANIVA-kliniken

Tomas Vikerfors
Anna Jendeberg Lange
Infektionskliniken		

INFEKTIONSLÄKAREN 1 • 09

29

Lars Hagberg
Martin Lagging
Ann Söderström

Virologisymposiet i Göteborg
För sjätte året i rad hälsade Professor
Lars Hagberg välkommen till den ständigt ökande skara av deltagare som
väljer att i samband med Riksstämman
ägna en halvdag åt virologi.

D

et har blivit en tradition att förlägga virologisymposiet till dagen
innan Riksstämman.
– Det är bra att passa på då, det är ju
en fördel att så många ändå finns på plats,
säger Lars.
Fasta punkter och några nya virus

Hepatit C
– nya behandlingsrekommendationer

Efter att Lars och Jonas Johansson på Roche
hälsat alla deltagare välkomna, tog Docent
Martin Lagging över och berättade om de
nya behandlingsrekommendationerna för
Hepatit C.
– De första kom från Läkemedelsverket år
1999, och den första uppdateringen därefter
2002, konstaterade Martin inledningsvis.

Han fortsatte med att förklara att de fortfarande inte var riktigt klara, men kunde
ändå glänta på förlåten.
– Det allra viktigaste i de nya rekommendationerna är att behandlingstiden styrs av
HCV-RNA-respons och inte av genotyp,
fortsatte Martin.
Inga nya läkemedel finns inregistrerade
ännu, men han berättade att det finns flera
spännande preparat i Fas 2- och Fas 3-prövningar.
Han hade dock en del nyheter att berätta
om dosjusteringar vid biverkningar.
– Vid neutropeni: Ha mer is i magen,
uppmanade han.
– Undvik temporärt utsättande av PEGIFN. Det är viktigast av allt! En dosreduktion är bättre än ett dosuppehåll – det sistnämnda innebär att man ger viruset en
veckas semester.
Vid betydande anemi kan man överväga
att sätta in erytropoietin, även om det är
dyrt och det inte finns så stora erfarenheter
av denna behandling.
– Erytropoietin ger en bättre livskvalitet
för patienten, även om det inte leder till ett
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Virologisymposiet är ett möte som tar upp
aktuella virussjukdomar. Det sponsras av
läkemedelsbolaget Roche.
– Roche ville ha någon form av utbildning
för läkare, och man ville vinnlägga sig om att
den skulle ha en god kvalitet. De tog därför
kontakt med mig, svarar Lars när vi frågar
honom om hur det hela började.
Han berättar att det är han som inför
varje år skissar på programmet, och att sedan
Roche och han själv hjälps åt att kontakta
föreläsare. Det är Lars som avgör vad som

ska ingå i programmet – Roche har inga
synpunkter på innehållet.
– Vi brukar ha några fasta punkter varje
år: Det är Hepatit B och C, hiv, influensa
och cytomegalovirus – som är ett stort problem för immunsupprimerade patienter och
patienter som är transplanterade. Dessutom
brukar jag försöka plocka in några nya virus
varje år.
När vi frågar Lars vad han själv är mest
intresserad av, svarar han att han håller på
med det mesta inom infektionsmedicin.
– Men jag har forskat mycket på hiv –
framför allt hur viruset infekterar hjärnan,
berättar han.

Det finns en långtidsrisk för levercirrhos och hepatocellulär cancer.
Dessa senkomplikationer uppträder vanligen efter långvarigt bärarskap.
Det är de här som kommer med sina komplikationer som vuxna.
Alltså: Smittad som barn – sjuk som vuxen.
Ann Söderström

bättre behandlingsresultat. Sätt också in det
från början om patienten är njursjuk eller
levertransplanterad.
Spännande värld väntar

Vid akut HCV – om det är en symptomatisk infektion – ska man behandla om
patienten är HCV-RNA-positiv efter 12
veckor. En asymptomatisk infektion ska
behandlas direkt.
Vid njursvikt bör man behandla innan
eventuell transplantation, i första hand med
Pegasys 135 mikrogram per vecka.
– Reducera ribavirin, och monitorera
ribavirinvärdet – dalvärdet, fortsatte Martin
och upprepade det sista ordet tre gånger.
– Vid co-infektion HCV och hiv bör
behandlingen mot HCV helst sättas in innan
man sätter in sin hiv-behandling. När det
gäller behandling av patienter som genomgått levertransplantation, saknas det data
som talar för tidig behandling. Trenden är
att man avvaktar lite. Det krävs dock årliga
– eller ännu oftare – leverbiopsier, så att man
ser när det barkar åt fel håll.
Han summerade med att åter påpeka att
nya läkemedel är under utveckling.
– En spännande värld väntar bortom
horisonten, och jag tror vi får anledning att
samlas för att göra en ny uppdatering om
några år, avslutade Martin.
Lars Hagberg tackade honom och
uttryckte sin tillfredsställelse med tydligheten i de nya riktlinjerna.
Smittad som barn – sjuk som vuxen

hänvisade till ett symposium som skulle
genomföras på Riksstämman där man skulle
lägga fram argument för och emot.
Efter sitt föredrag, fick hon en publikfråga
om vad hon själv ansåg i frågan. Ska vi vaccinera barn i Sverige? Hennes svar var kort
och tveklöst:
– Ja!
Fantastisk utveckling

Lars Hagberg tog sedan själv över talarstolen.
Ämnet för hans föreläsning var Hiv-behandling 2009 – trender och vetenskap.
– Förra gången det kom guidelines var
2007, och jag vet att man nu samlas på nytt
för 2009. Så jag tänkte hjälpa dem på traven
lite grann, sa Lars inledningsvis.
Han inledde med att konstatera att vi idag
har en väldigt stor verktygslåda att arbeta
med – det finns 25 läkemedel mot hiv indelade i fem klasser.
– Det är en fantastisk utveckling, sa Lars.
Han gav därefter en kort historik. Det
började 1987 med zidovudine – ett ”gammalt influensamedel man dammade av”,
enligt Lars.
– 1996 kom det stora genombrottet: Ritonavir, indinavir och nevirapine. Man fick
bort virus från blodet så det inte var mätbart.
Under de senaste två åren har det kommit
nya mediciner, t.ex. integrashämmare – så
det är ett enormt fält att jobba med.
Tre läkemedel krävs för bra broms

Han trodde att vi under 2009 kommer att
mer aktivt sätta ut preparat som innehåller
zidovudin. Istället gissade Lars att kombinationspreparaten Kivexa och Truvada
kommer mer och mer.
– Båda är bra medel. Truvada ska dock
inte ges till patienter med någon form av
njursvikt. Men på njurfriska patienter har
man hittills inte sett någon njurpåverkan
efter sju år.


Hepatit B var ämnet för nästa föredragshållare – Ann Söderström, Smittskyddsläkare i
Västra Götalandsregionen. Hon talade om
Hepatit B hos barn.
– Vad har hänt, frågade hon inledningsvis
och gav själv det något dystra svaret:
– Sorgligt nog inte så mycket. Vi står nog
ungefär där vi stod för två år sedan.

Ann visade en karta över prevalensen i världen. Högst är den i Afrika och
mellersta Asien, lägst i västvärlden samt
Oceanien.
– Hur ser det då ut i Sverige? Vi har låg
prevalens, under fem per 100 000, vilket är
väl under 2%, och det är det som WHO definierar som låg prevalens, fortsatte Ann.
Den åldersgrupp som är mest representerad i Sverige när det gäller Hepatit B är den
mellan 15 och 29 år. Smittan sprids främst via
oskyddat sex och intravenöst missbruk.
– Det är väldigt få barn det handlar om,
men kom ihåg att barn oftast är symptomfria, påminde Ann.
I sammanlagt 164 länder har man vaccinationsprogram mot Hepatit B för barn,
enligt WHOs rekommendation. Dock inte
Sverige.
När det gäller överföringsrisk vid förlossning, är det viktigt med profylax.
– Med profylax är risken med en HBe-Agpositiv mamma försumbar, sa Ann. Men utan
profylax är risken för mor – barnsmitta om
modern är HBe-Ag-positiv 90%.
Dessa barn måste under alla omständigheter följas upp, fortsatte hon.
– Det finns en långtidsrisk för levercirrhos
och hepatocellulär cancer. Dessa senkomplikationer uppträder vanligen efter långvarigt bärarskap. Det är de här som kommer
med sina komplikationer som vuxna. Alltså:
Smittad som barn – sjuk som vuxen.
Ann redogjorde för de senaste behandlingsrekommendationerna, som är uppdaterade 2007. När det gäller Inteferonbehandling på barn, är det viktigt att man
kontrollerar vikten vid varje provtagningstillfälle.
– Viktnedgången är rätt så stor! Den
maximala viktnedgången sker efter tre månader, sedan ökar vikten lite igen – trots att
man inte minskar dosen.
Ann återkom till vaccinationsfrågan och
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Vi behöver lära oss mer om Hepatit C.
Sök vårt stipendium senast 1 mars 2009.
roche forskningsstipendium 2009
för läkare verksamma inom hepatit c-forskning.
Stipendiets syfte är att stödja läkare inom hepatit C-forskning.
Det är avsett att ﬁnansiera forskning med anknytning till hepatit C.
En beskrivning av vad man vill använda stipendiet till, samt CV
skickas i fyra exemplar i ett kuvert märkt ”Roches forskningsstipendium” till:
Ulrika Nillroth, Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm.
Stipendiesumman är 75 000 sek vilken fördelas på upp till två projekt.
Stipendierna kommer att utdelas vid
Svensk Infektionsläkarförenings vårmöte i maj 2009.
Stipendiaterna utses av Svensk Infektionsläkarförening i samråd
med Roche AB. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2009.
Välkommen med Din ansökan!

Roche AB, virologi. Lena Kristoffersson, produktchef.
Vid frågor kontakta lena.kristoffersson@roche.com eller på 08-726 11 05

Han fortsatte med att påpeka att det behövs
tre läkemedel för att få bra broms mot hiv.
– Så vad ska vi ytterligare kombinera med?
Svaret är antingen med proteashämmare eller
NNRTI (efavirenz eller nevirapin). Båda
dessa grupper är bra, men utvecklingen
verkar dock gå mot NNRTI. Proteashämmare ger oftare mer diarré, och även påverkan på lipider. NNRTI är dock känsligare
mot resistens och kan ge vissa CNS-biverkningar som yrsel och livliga drömmar.
– Atripla är tre läkemedel i en och samma
tablett (Efavirenz + Tenofovir + Emtricitabin). Det är ett otroligt framsteg, och skattas
högt av patienterna!

Några nya mediciner som Lars lyfte fram
var Raltegravir, Insentress, Maraviroc, Celcentri, Etravirin och Intelence.
– De här kommer vi att använda på
patienter med svåra resistensproblem.
Så sammanfattningen av Lars spaning inför
2009 var:
• Tidigare behandling,
• En tablett en gång om dagen,
• Mer NNRTI än proteashämmare,
• Nya mediciner kombineras för dem som
sviktar svårast på traditionell behandling,
alternativt ersätter vid biverkningar.

Pendeln på väg tillbaka

Bra format för
uppdatering av det senaste

När ska man sätta in behandling?
– Pendeln har svängt fram och tillbaka, sa
Lars. Från början var det så tidigt som möjligt, sedan blev det så sent som möjligt. Nu
har pendeln svängt tillbaka igen – frågan är
bara hur långt tillbaka den ska svänga…
Det är flera faktorer som avgör. En är att
patienten måste vara mogen, dvs. motiverad,
att behandlas. Symptom och andra sjukdomar spelar också in i bedömningen – som
Martin påpekade när det gällde co-infektion
med HCV. Det är dock effektivt att sätta in
behandling om patienten är gravid.
– Det föds inga hiv-positiva barn i Sverige.

Det var så långt som Infektionsläkaren hade
möjlighet att vara med under virologsymposiet, som hade ytterligare fem intressanta
föreläsningar kvar på programmet. Dessa
hade rubrikerna HPV vaccination i Sverige
– vetenskap och politik, Aktuellt om årets
influensa, TBE – klinik och epidemiologi,
Sorkfeber – en svensk blödarfeber och CMV
– diagnostik, profylax och behandling efter
organtransplantation.
På vägen ut träffade vi Ulrika Nillroth,
marknadschef för virologi och transplantation på Roche.
– Det är runt 90 personer här idag, och
det känns väldigt roligt, sa Ulrika.

Ulrika Nillroth

Hon förklarar att det är ett brett möte
som tar upp aktuella virussjukdomar.
– Det finns ett behov av kunskap, och det
gäller allt från hiv och Hepatit till HPV-vaccinationer. Det senaste är väldigt aktuellt,
eftersom Socialstyrelsen har kommit med
nya rekommendationer. Formatet med en
halvdag fungerar bra – då kan man få en
bra uppdatering av det senaste.
– De som kommer på symposiet är företrädesvis från infektionsklinikerna runt om i
Sverige, men det finns även andra, som t.ex.
personal från Apoteket.
Även nästa år kommer det att bli ett Virologisymposium, dagen före Riksstämman.
Så vi ses i Stockholm år 2009!
Per Lundblad
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Läsvärdesundersökningen visar att
tidningen Infektionsläkaren är uppskattad!

V

i är glada över att kunna publicera
resultatet från den läsarundersökning
som genomfördes under hösten 2008.
Tack till alla er som svarat på enkäten!
Resultatet var mycket positivt – medelbetyget för tidningen var 4,22 där maxvärdet
var 5 och det lägsta värdet var 1.
Totalt gick enkäten ut till 765 läkare. Sammanlagt fick vi in 156 svar (20%), varav 153

var utvärderbara. I stort sett samtliga anser att
tidningen helt eller delvis har ett mervärde
för läsaren. Ingen skillnad förelåg mellan
män och kvinnor när det gällde frågan om
mervärde.
Enligt undersökningen är den totala
lästiden för medicinska tidskrifter begränsad under en normal vecka, samtidigt som
utbudet av dessa är stort. Det är därför

med stor glädje vi konstaterar att tidningen
Infektionsläkaren är den mest lästa tidningen
av samtliga dessa medicinska tidskrifter.
Merparten av dem som svarat uppgav att
de läser tidningen i hemmet.
Om ni har några frågor eller kommentarer
får ni gärna höra av er!
Åsa Hallgårde & Anna Jerkeman

Antal som svarat: 156, varav 153 är utvärderingsbara.
Läkare

Antal

Procent

Man

86

56

Kvinna

67

44

30–40

37

24

40–50

23

15

50–60

56

Över 60

37

Tidningar man läst en gång under den senaste tiden

Man

Kvinna

Totalt

Infektionsläkaren

86

67

153

Läkartidningen

78

58

136

SJID

47

46

93

Dagens Medicin

46

34

80

37

Sjukhusläkaren

31

43

74

24

Smittskydd

26

27

53

Incitament

11

15

26

Medicinsk Access

12

7

19

Ålder

Lästid under en typisk vecka
Män

Kvinnor

Totalt

NEJM

4

2

6

6

7

13

Lancet

3

2

5

30–60 min/vecka

42

29

71

CID

1

2

3

Mer än 1 timme/vecka

39

30

69

Hepathology

3

0

3

Tidskriften Doktorn

2

0

2

J. Cell. Biol

0

1

1

JCM

1

0

1

JMM

1

0

1

J. of Heamatology

1

0

1

Sc. J. Rheumatology

0

1

1

Ann. Reum. Dis

0

1

1

Dagens Samhälle

1

0

1

På nätet (Medscape m.fl.)

3

2

5

11

Buss/Tåg

1

2

3

Buss/tåg

Totalt

Annat

Kvinna
Man
På arbetsplatsen

Hemmet

0

20

40

60

80
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100

120

140

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Man
Kvinna

JCM

4

J.Cell.Biol

7

Hepathology

Annat

Tidskriften Doktorn

6

CID

2

NEJM

4

Lancet

Arbetsplatsen

Incitament

133

Medicinsk Access

59

Smittskydd

74

Hemmet

Sjukhusläkaren

Totalt

Dagens Medicin

Kvinnor

Scandinavian

Män

Läkartidningen

Var läser du tidningen?

Infektionsläkaren

Färre än 15 min/vecka

Hur ofta läser du
Infektionsläkaren?

Män

Kvinnor

Totalt

140
120

Samtliga 4 nummer

86

67

153

100

3 av 4 nummer

0

0

0

80

2 av 4 nummer

0

0

0

60

Man

1 av 4 nummer

0

0

0

40

Kvinna
Totalt

20
0

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ja

Samtliga 4
nummer

Nej

Vet inte, ingen
åsikt

Man

Hur många läser ditt exemplar av tidningen?

Kvinna

Du själv

Totalt

2 personer

8

3 personer

2

4 personer eller fler

0

3 av 4 nr 2 av 4 nr 3 av 4 nr

Hur lång tid ägnar du dig åt
Infektionsläkaren?

Delvis

143

Vad tycker du om tidningen?
Män

Kvinnor

Totalt

Mer än 20 minuter

50

46

96

10–20 minuter

31

19

5–10 minuter

5

1–5 minuter

(skala 1–5)

Män

Kvinnor

Totalt

5

29

24

53

50

4

49

33

82

2

7

3

7

9

16

0

0

0

2

1

1

2

Knappt alls

0

0

0

1

0

0

0

En gång i månaden

0

0

0

Genomsnittsbetyg

4,23

4,27

4,22

120
100

1

80

2

60
40
20
0
Mer än 20 minuter

10–20 minuter

Tycker du att tidningen har ett
mervärde för dig?

Man

3

Kvinna

4

Totalt

5

Kvinna
Man

0

5–10 minuter

Män

Kvinnor

Totalt

79

54

133

Delvis

6

13

19

Nej

0

0

0

Vet ej/ingen åsikt

1

0

1

Ja

Totalt

20

40

60

80

100
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Infektionsläkarföreningens Vårmöte i Borås
den 6–8 maj 2009
Infektionskliniken i Borås hälsar föreningens medlemmar mycket välkomna till Grand Hotell.
Vi är glada att kunna inleda mötet med en speciellt inbjuden föreläsare från London School
of Hygiene & Tropical Medicine, Dr Ron Behrens som talar fritt under rubriken
Travel Medicine;
”When does anxiety take command over common sense?”
Övriga symposier:
Facialispares; vem gör hur?
– enhetlig handläggning – en utopi?
Transplantation och infektion; en livslång relation
– sena infektioner efter transplantation
Antibiotika i tid och otid
– förhållningssätt vid hotande resistens
Tuberkulos; resistens och latens
– multiresistens – inte bara ett läkemedelsproblem

Du anmäler dig via länk från Infektionsläkarföreningens hemsida: www.infektion.net
Här finns även programmet i sin helhet, både det vetenskapliga och det sociala.
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Pfizerstipendiet 2009
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar
Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom
området infektionssjukdomar.
Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen
för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till Infektionsområdet.
Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman
kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr.
2009 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.
Ansökningen skall vara den vetenskapliga sekreteraren, Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse,
tillhanda senast 1 mars 2009. Vetenskaplig sekreterare Jonas Hedlund, Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm. Telefon 08-517 700 00 eller jonas.u.hedlund@karolinska.se
Ansökan bör innehålla summarisk curriculum vitae, en beskrivning av forskningsprojekt samt en
planerad stipendieanvändning.
Övrig information:
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och
Infektionsläkarföreningens styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före
sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen.
Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.
Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsläkarnas
vårmöte i maj månad eller vid nästkommande årsmöte.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
Stipendiekommittén består av:
Ordförande: Åsa Hallgårde, Lund
Vice ordförande: Torsten Holmdahl, Malmö
Vetenskaplig sekreterare: Jonas Hedlund, Karolinska Solna
Facklig sekreterare: Stephan Stenmark, Umeå
Kassör: Bengt Wittesjö, Karlskrona
Utbildningsansvarig: Jonas Sundén-Cullberg, Karolinska Huddinge
Redaktör: Katarina Westling, Karolinska Huddinge
Yngreläkarrepresentant: Camilla Lorant, Uppsala
Medicinsk Rådgivare Pfizer: Lars Nyman
Förra årets stipendiater:
Marianne Alanko, UMAS.
2008 års Pfizer AB stipendium för forskning och utveckling inom området Utredning av blodsmitta
vid sprutbytesprogrammet.
Adam Linder, Lund.
2008 års Pfizer AB stipendium för forskning och utveckling inom området Heparin-bindande protein
som markör för bakteriella infektioner.
Jonas Bonnedahl, Kalmar.
2008 års Pfizer AB stipendium för forskning och utveckling inom området Fåglar som bioindikatorer
för antibiotikaresistens i miljön.
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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 18 000 kr. Skriftlig
ansökan med kortfattad meritförteckning samt beskrivning av målsättningen med
resan/konferensen skall ställas till Ordförande Åsa Hallgårde, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund. Ansökan skall vara tillhanda senast 1 mars 2009.
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

§9

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

Pfizerstipendiet 2009
Pfizerstipendiet är främst avsett för icke-disputerade
medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen. Stipendiesumman är 75 000 kr. Stipendiet annonseras
endast i Infektionsläkaren och utdelas i 3–4 poster. Stipendiet kommer att delas ut vid Infektionsläkarföreningens Vårmöte i Borås 6–8 maj 2009.
Stadgar för Pfizers stipendium för området
infektionssjukdomar:
§1

Stipendiets namn är ”Pfizers stipendium till stöd
för forskning inom området infektionssjukdomar”.

§2

Stipendiet är instiftat av Pfizer AB.

§3

Stipendiets storlek avgörs av Pfizer AB i samråd
med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse.

§4

Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade
medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen.
Stipendiet skall användas för utfört forskningseller utvecklingsprojekt kopplat till Infektionsområdet.

§5

Uppföljning av hur stipendiet har använts skall
redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och
Infektionsläkarföreningens styrelse.

§6

Stipendiet utdelas och kan tillfalla en till tre
sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till 75 000 kr.

§7

Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid
före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för
kungörelse i medlemstidningen.

§8

Ansökan inges skriftligen till Vetenskaplig sekreterare Jonas Hedlund, Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm. Telefon 08-517 700 00
eller jonas.u.hedlund@karolinska.se senast 1 mars
2009. Ansökan bör innehålla summarisk curriculum vitae, en beskrivning av forskningsprojekt
samt en planerad stipendieanvändning.

§9

Stipendiekommittén utser stipendiater. Stipendiekommittén sätts samman i samförstånd mellan
Pfizer AB och Svenska Infektionsläkarföreningens
styrelse. Kommittémedlemmarna uppbär ej arvode.

§10 Stipendiekommittén består av 8 ordinarie medlemmar varav en är representant från Pfizer AB.
Pfizers representant deltar ej i urvalet av stipendiater.
§11 Beslutet meddelas till den sökande skriftligen
innan stipendiet offentliggörs. Stipendiatens/
stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman,
representant från Pfizer AB, i samband med
Infektionsläkarnas vårmöte i maj månad eller vid
nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs
beslut kan inte överklagas.
§12 Dessa stadgar gäller till och med 1 december
2009. Förändringar i dessa stadgar kan endast
göras av stipendiets instiftare.
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Sigtunahöjden 10 september 2008
Närvarande: Åsa Hallgårde, Jonas Hedlund, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Jonas Sundén Cullberg,
Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö, Gunlög Rasmussen

§1
Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.
§2
Torsten Holmdahl väljs till protokolljusterare .
§3
Dagordning fastställdes.
§4
Genomgång av protokoll från styrelsemötet
27–29/9, 2008. Protokollet godkändes utan
justeringar.
§5
Ordförandens ärenden Å.H.
Diskuterade fortsatt representation i RAF.
Inget klart ännu med värdskap för vårmötet
2010, frågan diskuteras på chefmötet.
Mediahusets läsarenkät kommer i Infektionsläkaren nr.4.
Genomgång av löneskillnaderna mellan
könen på infektionsklinikerna. Frågan ska
lyftas på chefmötet.
T.H. och Ingrid N E deltar 18 november
2008 vid ett nationellt symposium om antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning
arrangerat av Smittskyddsinstitutet, Strama,
Sveriges Kommuner och Landsting och
Socialstyrelsen.
§6
Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Ingen representation från föreningen på specialitetsföreningarnas representantskapsmöte.
Inga nyinkomna eller besvarade remisser.
§7
Vetenskaplige sekreterarens ärenden, J.H.
Programmet för riksstämman 26–28/11,
2008 nu helt klart.
Abstract från postrar och fria föredrag
kommer att presenteras i Infektionsläkaren
nr 4.
Genomgång av förutsättningarna för
prisutdelningen till bästa postrar och fria
föredrag.
Önskemål från RAM att få sin hemsida
länkad via vår hemsida. Bejakas.

Remiss från Socialstyrelsen ”Nationella
indikatorer för god vård”. Infektionssjukdomar är inte med bland de sjukdomsgrupper
som ska bedömas. Vi avstår från att lämna
kommentarer.
§8
Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar
Simon Athlin, ST-läkare, Infektionskliniken, Örebro, Anders Ternhag, spec-läkare,
Infektionskliniken, KS Huddinge, Josefin
Frisk, ST-läkare, Infektionskliniken, Kristianstad, Emma Löfström, leg läk, Infektionskliniken, Örebro, Nikolaos Dimopoulos,
ST-läkare, Infektionskliniken, Sundsvall.
Genomgång av delårsbokslut. Föreningens ekonomi diskuterades.
Genomgång av riktlinjer för ersättning
till externa föreläsare vid våra utbildningar.
§9
Utbildningsansvariges ärenden, J.S-C.
Rapport från fortbildningen i ”Akutmedicin” 25–26/9. 18 deltagare. Totalt kursbetyg
4,7/6. Enligt nuvarande planer kommer
kursen att upprepas nästa år med vissa modifieringar. Även fortsättningsvis falldiskussion
men med inslag av kortare föreläsningar.
Efterutbildningen 23–25/4 2009 blir
förlagd till Gripsholms värdshus, Mariefred.
Valet baserat på kommunikationer, pris och
miljöpåverkan. Programmet presenterades.
Annonsen kommer i Infektionsläkaren nr
4 20/11.
§ 10
Redaktörens ärenden, A.J.
Presentation av planerat innehåll i Infektionsläkaren Nr 4/2008. och Nr 1/2009
§ 11
Programgrupper, T.H.
Virala meningoencephaliter behöver ytterligare möte för att bli klara. Programmet
kommer att vara klart under 2009.
Programgruppen för CNS-infektioner har
inlett planering för uppdatering av programmet från 2004.
Ny programgrupp ska diskuteras på chefmötet.

Fortsatt utveckling av kvalitetsregistret
och reglemente för kommande forskningsprojekt utifrån registret diskuterades.
InfCare HIV utvecklas bra. Snart är alla
infektionskliniker med.
InfCare HIV och Hepatit har arrangerat
en programpunkt på Riksstämman.
§ 12
Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Fallseminariet för ST-läkare 2–3/2, 2009
arrangeras av Karolinska sjukhuset.
SPUK ska stimulera kursgivare att ge
utbildningar även utanför SK-systemet.
§ 13 Chefmötet
Genomgång av agendan för chefmötet.
§ 14 Inför årsmötet
Genomgång av frågor inför årsmötet
§ 13 Styrelsens arbetsformer 2009
• Styrelsemöte 15/1.
• Styrelsemöte 12/3.
• Styrelsemöte 6/5, styrelsen träffas på kvällen 5/5.
• Styrelseinternat 2–4/9.
• Chefmöte 15–16/10, styrelsen träffas på
kvällen 14/10.
§ 14 Mötet avslutas
Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde Ordförande
Torsten Holmdahl Protokolljusterare

Diagnostiskt Prov 2008
Vi vill redan nu uppmärksamma ER om
att årets diagnostiska prov kommer gå
av stapeln omkring v 17–18. Provet
kommer liksom tidigare att skickas ut till
varje klinik i förväg.
Vår målsättning är att distribuera provet
v 16.
För specialistkommittén (SPUK), Jonas Ahl
(jonas.ahl@med.lu.se) Har Ni frågor så hör
gärna av ER till mig!
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§

Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
Svenska Mässan, Göteborg 26 november 2008. Närvarande: 50 medlemmar utöver styrelsen

§1
Ordförande Åsa Hallgårde uppmärksammade genom ett kort anförande föreningens 60-årsjubileum och förklarade mötet
öppnat.
§2
Till ordförande för mötet valdes Åsa Hallgårde.
§3
Till sekreterare för mötet valdes Stephan
Stenmark.
§4
Till protokolljusterare valdes Ola Weiland
och Aril Frydén.
§5
Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
§6
Dagordningen godkändes.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008
delades ut till mötesdeltagarna och presenterades kort av Stephan Stenmark. Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Den
kommer att läggas ut på www.infektion.net
under protokoll

§9
Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Lanbeck. Räkenskaperna befanns vara förda
med god ordning och med vederbörliga
verifikationer. Revisorernas förslag om
ansvarsfrihet för styrelsen beviljades enhälligt av årsmötet.
§ 10
Valberedningens förslag till styrelse för
2008–2010 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Per Follin I valberedningen
har även Britt-Marie Eriksson och Jonas
Bonnedahl ingått. Årsmötet valde enhälligt
enligt detta förslag:
Vice ordförande (2 år): Torsten Holmdahl
(omval)
Facklig sekreterare: (2 år): Stephan Stenmark (omval)
Skattmästare: (2 år): Bengt Wittesjö
(omval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år) Katarina
Westling (nyval)
Övrig ledamot, yngreläkare (2 år) Camilla
Lorant (nyval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år
t.o.m. 2009:
Ordförande: Åsa Hallgårde
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Jonas
Sundén-Cullberg
Vetenskaplig sekreterare: Jonas Hedlund
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret
2007–2008 valdes Susanna Bérczy-Söderblom (omval) och Harriet Hogevik (nyval)
och till suppleant valdes Lars Hagberg
(omval).
Årsmötet godkände att styrelsen själva får
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.
Årsmötet godkände att styrelsen själva får
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till
specialitetsföreningarnas representantskap
och fullmäktigemöte i Sveriges läkarförbund.
Föreningens firmatecknare är var för sig

ordföranden Åsa Hallgårde och skattmästaren Bengt Wittesjö.
Britt-Marie Eriksson är sammankallande
i valberedningen (t.o.m. 2009). Årsmötet
valde Jonas Bonnedahl på 3 år. Per Follin
är sedan tidigare vald t.o.m. 2010.
§ 11
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60
kr för associerade och 0 kr för pensionerade
medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.
§ 12
Proposition om stadgeförändring i §7.
Tidigare lydelse:
”§7.Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningens årsmöte äger rum i slutet
av november eller början av december i
anslutning till Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Vid årsmöte föredrages styrelse- och
revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet
för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek
samt väljes styrelseledamöter, protokolljusterare, två revisorer och en suppleant för dessa,
representanter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling och suppleanter för
dessa för en tid av två år samt en ledamot
och suppleant (ordföranden oräknad) till
Specialitetsföreningarnas representantskap
i Sveriges Läkarförbund.
Uppgifter om Föreningens förtroendevalda skall efter förrättade val snarast tillställas Sällskapet och Läkarförbundet.
Fråga eller frågor som Föreningen skall
uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning
bör behandlas på ordinarie möte med Föreningen och tillställas Sällskapets nämnd
minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.
Föreningen skall hålla minst två möten
årligen. Extra medlemsmöte skall hållas när
Föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla
uppgivet ärende”
Förslag på ny lydelse:
”§7. Föreningens räkenskapsår sammanfaller
med kalenderår.


§8
Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade
föreningens ekonomi. I bokslutet per 31
december 2007 redovisades 880 997 kr i
intäkter och kostnader på 1 261 083 kr.
Bokslutets resultat gav 380 085 kr i underskott (-118 813 kr exkl. programgrupperna).
Balansräkningen visade tillgångar på 926
751 kr när utgående eget kapital och ingående balans summerats. Programgruppskontot har ett kapital på 574 507 kr efter
bokförda kostnader.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond är reviderad och räkenskaperna har
befunnits vara i god ordning.
Föreningen hade 31 december 2007
sammanlagt 727 medlemmar, varav 578
ordinarie medlemmar, 103 pensionärer, 18

associerade ordinarie, samt 28 associerade
pensionärer. Under året har föreningen antagit 48 nya ordinarie medlemmar.
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Föreningens årsmöte äger rum i slutet
av november eller början av december i
anslutning till Svenska Läkaresällskapets
riksstämma. Vid årsmöte föredrages styrelseberättelse, fastställes årsavgiftens storlek samt
väljes styrelseledamöter, protokolljusterare,
två revisorer och en suppleant för dessa,
representanter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling och suppleanter för
dessa för en tid av två år samt en ledamot
och suppleant (ordföranden oräknad) till
Specialitetsföreningarnas representantskap
i Sveriges Läkarförbund.
Vid medlemsmöte i samband med Föreningens Vårmöte föredrages bokslut och revisionsberättelse samt beslutas om ansvarsfrihet för den föregående styrelsen.
Uppgifter om Föreningens förtroendevalda skall efter förrättade val snarast tillställas Sällskapet och Läkarförbundet.
Fråga eller frågor som Föreningen skall
uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning
bör behandlas på ordinarie möte med Föreningen och tillställas Sällskapets nämnd
minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.
Föreningen skall hålla minst två möten
årligen. Extra medlemsmöte skall hållas när
Föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla
uppgivet ärende”.
Bengt Wittesjö föredrog styrelsens proposition om stadgeändring enligt ovan.
Förslaget till nya stadgar antogs enhälligt

av årsmötet. De nya stadgarna ska formellt
godkännas av Svenska Läkaresällskapet och
Svenska läkarförbundet innan de träder
i kraft.
§ 13
Ordförande Åsa Hallgårde presenterade
tankar inför verksamhetsåret 2009. Hon
lyfte fram det fortsatta arbetet med kvalitetsregistren och vår ambition att återerövra
det tidigare namnet på vår specialitet, Infektionssjukdomar.
Torsten Holmdahl redovisade det fortsatta arbetet med programgrupperna och
inbjöd till synpunkter för utveckling av
hemsidan.
Jonas Sundén Cullberg inbjöd till Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte i
Mariefred 23–25 april 2009. Programmet
och annons återfinns på hemsidan och i
Infektionsläkaren nr 4. Vidareutbildningen
hösten 2009 kommer att vara förlagd till
Sigtunahöjden och temat är åter Akutmedicin.
§ 14
Priset för bästa muntliga framställning vid
årets riksstämma tilldelades Martin Sundqvist för presentationen ”Massiv spridning
av S. pyogenes till vårdpersonal från patient
med nekrotiserande fasciit – nya implikationer för omhändertagandet?”.
Fyra pris utdelades för bästa postrar:
”Igelkottar möjlig smittkälla för årlig epidemi med Salmonella Typhimurium fagtyp

1 hos barn i Skåne.” Mattias Waldeck, Ulla
Stamer, Niclas Winqvist, Håkan Ringberg,
Hans Bertil Hansson.
”Leptospiros är en underskattad diagnos
hos svenska resenärer med feber – fallrapporter från ”Tropikstudien””. Helena Hervius
Askling, Per Björkman, Birgitta Lesko, Kerstin
Karkkonen, Katarina Gyllensten, Anna Färnert, Lennart Östlund, Sirkka Vene, Angerd
Berndtsson, Steen Villumsen, Anders Tegnell,
Johan Struwe.
”Konsekvenser av Clostridium difficileinfektion i Sverige.” Hossein Eftekhari, Anders
Jacobsson, Bo Svenungsson, Karin TegmarkWisell, Johan Struwe.
”ESBL-bärarskap i faeces hos patienter
med diarré efter utlandsvistelse.” Johan
Tham, Eva Melander, Mats Walder, Jonas
Ahl, Inga Odenholt.
§ 15
Inbjudan till Vårmötet i Borås 6–8 maj
2009.
§ 16
Ordförande avtackade den avgående
redaktören Anna Jerkeman och yngreläkar
representanten Gunlög Rasmussen.
Ordförande tackade mötesdeltagarna och
avslutade mötet.
Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Ola Weiland Protokolljusterare
Aril Frydén Protokolljusterare

Yngreläkarspalten
”Ringde infektionskonsulten som befriade
patienten från infektion”. Detta citat läste
jag nyligen i en journal som tillhörde en
patient som visade sig ha PMR och inte
en infektion, men läser man bara citatet
låter det väl underbart?! Visst vore det härligt om vi bara kunde befria patienter från
infektioner över telefon. Vad mycket lättare
arbetet skulle bli, men det skulle bli väldigt
mycket tråkigare.
Jag är ny yngreläkarrepresentant i Infek-

tionsläkarföreningens styrelse. Jag heter
Camilla Lorant och kommer ursprungligen
från Täby, men läste till läkare i Uppsala
och blev klar 2004. Jag gjorde även min AT
i Uppsala och fick min legitimation våren

2007 och har sedan dess arbetat på infektionskliniken på Akademiska sjukhuset där
jag nu är ST-läkare, även om jag för tillfället
är barnledig med mitt första barn.
Den nya målbeskrivningen är klar och
finns ju sedan tidigare att hitta på vår hemsida, men det pågår fortfarande arbete med
att göra en checklista som skall vara en mer
detaljerad och fördjupad beskrivning och
som skall kunna underlätta på ett mer handgripligt sätt för ST-läkaren och handledaren
så att man får med alla delar.
Under våren ges också det årliga diagnostiska

provet, som är ett utmärkt utbildningstillfälle. Dels för att se själv vad man kan och
vad man behöver lära sig mer om och dels att

samverka och diskutera med sin handledare.
Inom den nya målbeskrivningen är det också
sagt att man skall skriva provet minst fyra
gånger under sin ST.
Jag tycker att det ska bli roligt att få vara
med och arbeta med utbildningsfrågor på
ST-nivå och tar gärna emot idéer, synpunkter
och önskemål om frågor som rör ST-läkare
och vår utbildning.
Slutligen ett stort tack till Gunlög Rasmus-

sen för ett mycket bra arbete med styrelsen,
SPUK och ungt forum.
Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com
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Kongresser & Möten 2009
9-13 mars	SK-kurs: Mikrobiell patogenes
Lund
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:51)

11-13 jun	Nobelsymposium:
Acute Infections Caused by Gram-Positive Bacteria
Stockholm

16-20 mars	SK-kurs: Infektionsepidemiologi och smittskydd
Stockholm
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:59)

18–21 jun

19 mars 	Regionmöte HIV
Göteborg
anna.marsh@gilead.com
23-27 mars 29th International Symposium of Intensive Care and
Emergency Medicine (ISICEM), Bryssel, Belgien
www.intensive.org
24 mars

World TB Day

20-24 april	SK-kurs: Sepsis på akutmottagningen och IVA
Linköping
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:06)
22-26 april	EASL 2009 - The 44th Annual Meeting
Köpenhamn, Danmark
http://www.easl.ch/
23–25 april Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte i Mariefred
Anmälas skicka via mail till Karin.sjoholm@hansen.se
Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 15 januari
2009
26-28 april

International Symposium on Modern Concepts in
Endocarditis and Cardiovascular Infections
Neapel, Italien, www.iscvid2009.com

26th International Congress of Chemotherapy and
Infection
Toronto, Kanada
www.icc-09.com

28 jun–2 jul 3rd Congress of European Microbiologists
Göteborg, Sverige
www.kenes.com/fems
24-28 aug	SK-kurs: Antimikrobiell terapi
Lund
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:58)
2-4 sept	Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist SLIPI,
Stenungsund,
pia.forsberg@liu.se
6-10 sept

6th European Congress on Tropical Medicine and
International Health
1st Mediteranian Conference on Travel Medicine and
Migration Medicine
Verona, Italy, www.festmih.org • www.simetweb.eu •
www.tropicalmed.org

12-15 sept

49th Annual Interscience Conference on Antimicrobial
Agent and Chemotherapy (ICAAC)
San Fransisco, USA, www.icaac.org

23-26 sept

8th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases
St Petersburg, Ryssland
www.onlinereg.ru/nbcid2009

6-8 maj	SILF Vårmöte
Borås
16-19 maj

19th ECCMID
Helsingfors, Finland
http://www.escmid.org/

5-9 okt	SK-kurs: Inflammatoriska systemsjukdomar
Uppsala
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:32)

24-28 maj

11th Conference of the International Society of Travel
Medicine
Budapest, Ungern
www.istm.org

8-9 okt	Svensk/Norska Hiv-symposiet
Oslo, Norge
hans.palm@bms.com

25-29 maj
The XVIIth Congress of the International Society for
+ 30-31 maj Human and Animal Mycology (ISHAM 2009)
Tokyo, Japan, Sattelitsymposier
Peking, Kina, www.congre.co.jp/isham2009
25-29 maj	SK-kurs: Klinisk tropikmedicin
Stockholm
edu.ipuls.se (se IPULS-nr 13:01)
4 jun	Solving key issues in HIV medicine
Stockholm
anna.marsh@gilead.com
9-13 jun

27th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
Bryssel, Belgien
www2.kenes.com/espid/pages/home.aspx

12-15 okt	SK-kurs: Infektioner hos immunsupprimerade
Stockholm
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:57)
2-6 nov	SK-kurs: Vaccinationer och reseprofylax
Eskilstuna
edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:60)
19–22 nov

6th World Congress on Pediatric Infectious Diseases
(WSPID)
Buenos Aires, Argentina
www.kenes.com/wspid

24 nov

Virologisymposiet
Stockholm
Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215,
birgitta.mansen@roche.com

1 dec

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

SKVALLERSPALTEN
Gunilla Ockborn och Åsa Mellgren har tillträtt som specialistläkare vid Infektionskliniken i Borås
Christer Ekdahl har tillträtt som verksamhetschef för Infektionskliniken i Östergötland
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