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Det är härligt att dagarna nu snabbt 
blir allt längre och varmare. Man 
kan tycka att det också borde 

innebära att infektionsklinikernas lågsäsong 
närmar sig. Ja, för 10–20 år sedan var det 
en klar variation i antalet patienter mellan 
vinter och sommar, men de svängningarna 
kan man numera bara ana. Och så är det 
trots att både influensa- och calici-infek-
tioner infaller under vinterhalvåret. Men 
med mycket färre vårdplatser, allt äldre 
och multisjuka patienter så fylls sängarna 
oftast även sommartid. Hög beläggning och 
korta vårdtider är nog här för att stanna 
och det är väl OK om patienterna vårdas 
på avdelningar med rätt kompetens och 
adekvat bemanning. Det förefaller som om 
problemet med externa eller utlokaliserade 
patienter finns överallt. På många sjukhus 
är det ett stort problem som man är väl 
medveten om men som man ändå inte tar 
tag i på ett konstruktivt sätt. Det är ett all-
varligt patientsäkerhetsproblem som också 
förorsakar en massa onödigt extraarbete och 
i och med det onödiga kostnader. Nyckeltal 
och öppna jämförelser efterfrågas alltmer 
och då borde det ju vara angeläget att rätt 
arbete utförs på rätt plats.

Infektionsläkarföreningen har sedan länge 
jämfört de olika klinikerna i den årliga verk-
samhetsenkäten men på senare år avstått 
från uppgifter om vårdpersonal, eftersom 
det oftast blir som att jämföra äpplen med 
päron. Men alltfler kliniker har de senaste 
åren fått i uppdrag att ta fram just den sor-
tens uppgifter, nyckeltal, om bemanningen 
av den egna verksamheten. Varför har en 
infektionsklinik så mycket personal och 
en annan klinik betydligt mindre? Vad är 
adekvat bemanning? Det finns säkert olika 
uppfattningar om detta, men hur som helst 
måste vi förhålla oss till de olika nyckeltalen 
som presenteras. Det måste vara bättre om 
vi inom professionen drar slutsatser om 
vad som är rimligt och vad olika skillnader 
beror på än att t.ex. externa konsultbolag 
gör det. Jag tror därför att det är bra att 
reflektera över och ha koll på bemanning, 
mottagningsbesök etc. och veta hur den 
egna kliniken har det jämfört med andra 
och också varför det finns skillnader. Då är vi 
bättre rustade att få gehör för våra argument 
mot förslag på t.ex. minskning av personal 
eller andra resurser som vi inte anser vara 
realistiskt för att bedriva en säker vård. Flera 

kliniker, och på sina håll hela landsting, är 
anslutna till NYSAM, nyckeltalssamverkan, 
och jämför redan bl.a. bemanning. Tidigare 
har infektionsspecialiteten varit en under-
grupp inom internmedicin men i år har vi 
inbjudits till att ta fram egna nyckeltal inom 
NYSAM, varför vi i styrelsen börjat diskutera 
om alla infektionskliniker ska uppmuntras 
att delta för att på så sätt ta fram nyckeltal 
enligt samma mall. Frågan var också uppe 
redan på chefsmötet i höstas. Kanske förut-
sättningarna att lyckas komma ifrån äpplen 
och päron är bättre om man drar nytta av 
de erfarenheter som finns. Vidare bygger 
vår egen verksamhetsenkät på ett fantastiskt 
engagemang och tidsmässig insats från vår 
kollega Per Arneborn, och det är inte själv-
klart att vi har sådan service i all framtid. 
NYSAM skulle då kunna vara ett alternativ.

I samband med specialitetsutredningen för 
drygt tre år sedan byttes namnet på vår spe-
cialitet till Infektionsmedicin. Socialstyrel-
sen kan sedan början av året fatta beslut om 
namnbyte och styrelsen har därför ansökt 
om att återfå det gamla namnet Infektions-
sjukdomar. Vi menar att namnet Infektions-
sjukdomar bättre representerar specialiteten 
och dessutom motsvarar det den europeiska 
benämningen. Troligen dröjer det innan 
ärendet behandlas, men oddsen bedöms 
som goda, och den som väntar på något 
gott får ibland vänta länge!

Jag hoppas att rutinerna för kvalitetsre-
gistren börjat finna sina former och rullar 
på utan alltför mycket extraarbete. Det ska 
bli spännande att se vad vi kan lära oss av 
resultaten. Jag hoppas att alla som dragit 
sina strån till stacken kommer att känna 
att det var mödan värt!

Så till sist önskar jag er alla en riktigt skön 
sommar med mycket avkoppling. 

Vi hörs igen framåt hösten.

Åsa HallgÅrde
Ordförande
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Svenska Infektionsläkarföreningen håller varje höst fort-
bildning med invärtesmedicinska förtecken. 

Utbildningen är en chans för både infektionsspecialister 
och ST-läkare i slutet av sin utbildning att få en uppdate-
ring om det senaste inom närliggande specialiteter. 

I år blir det en expanderad version av kursen som vi 
gav förra året på temat akutmedicin. Den pedagogiska 
metoden är falldiskussioner i smågrupper vilket utnyttjar 
deltagarnas egna erfarenheter. Efter falldiskussionen 
följer gemensam presentation där ämnesexperter från 
Karolinska sjukhuset i Solna modererar. 

Områden som kursen täcker är chock/den svårt sjuka 
patienten, akut neurologi, reumatologi, tromboembolisk 
sjukdom samt kardiologi. Nytt för i år är akut nefrologi 
och lungmedicin. 

Utbildningen är förlagd till vackra Sigtunahöjden, 15 
minuter från Arlanda. Anmälan senast 15 augusti 2009, 
men gärna tidigare, eftersom era scheman läggs långt 
innan dess. 

Kursavgiften är 6 000 kronor exklusive moms och inklude-
rar inkvartering i enkelrum och helpension. Resan ingår ej. 
Anmälan är bindande. 

Anmälningsblanketten kommer även att finnas tillgänglig 
på www.infektion.net. Fyll gärna i den elektroniskt och 
mejla, detta underlättar vår hantering. Krav på medlem-
skap i Infektionsläkarföreningen föreligger. Deltagaran-
talet är begränsat till 30 personer, så först till kvarn gäller! 
Bokningsbekräftelse samt faktura på kursavgiften kommer 
att skickas per post.

Inbjudan till Infektionsläkarföreningens fortbildning ”Akutmedicin”
Sigtunahöjden 24–25 september 2009

Schema
Torsdag 24 september
09.00–09.30 Introduktion
09.30–11.00 Falldiskussion i grupper
11.00–11.15 Kaffe
11.15–12.15 Genomgång Chock/den svårt sjuka patienten och akut nefrologi  

(Latifa Rulu och Sigrid Lundberg)
12.15–13.00 Lunch
13.00–14.30 Genomgång Chock/den svårt sjuka patienten och akut nefrologi (forts)
14.30–14.45 Sammanfattning
14.45–15.00 Kaffe
15.00–16.30 Falldiskussion i grupper
18.30 Middag

Fredag 25 september
08.00–09.30 Genomgång akut neurologi, kardiologi och tromboembolisk sjukdom  

(Ann Zachau, Jonas Schwieler och Margareta Holmström)
09.30–09.45 Kaffe
09.45–10.45 Genomgång akut neurologi, kardiologi och tromboembolisk sjukdom  

(Ann Zachau, Jonas Schwieler och Margareta Holmström)
10.45–11.00 Sammanfattning
11.00–12.30 Falldiskussion i grupper
12.30–13.15 Lunch
13.15–14.45 Genomgång lungmedicin och akut reumatologi  

(Karl Kölbäck och Esbjörn Larsson)
14.45–15.00 Kaffe 
15.00–16.00 Genomgång lungmedicin och akut reumatologi (forts)
16.00–16.15 Sammanfattning
16.15–16.45 Kursutvärdering

ANMÄLAN TILL INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGENS HÖSTUTBILDNING ”Akutmedicin” Sigtunahöjden 24–25 september 2009

Anmäl dig senast 15 augusti till Karin Sjöholm, Hansen, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg.
Mejl: karin.sjoholm@hansen.se, blanketten finns tillgänglig på www.infektion.net. Det underlättar vår hantering betydligt om du mejlar 
din anmälan. Du kan också faxa 031-755 87 19, viktigt att du då anger din e-postadress! Kom ihåg att kommunikation inför kursen sker 
via mejl, så det är viktigt att mejl-adressen är korrekt.

Namn: ________________________________________________________________________________________________________

Arbetsplats: ____________________________________________________________________________________________________

Fakturaadress: __________________________________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________________________________

Tel: ___________________________________________________________________________________________________________

Verksamhetschefens godkännande: ________________________________________________________________________________

Specialkost/allergi: ______________________________________________________________________________________________
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den första kvinnliga professorn i sve-
rige med en egen stol – det vill säga 
en professor med resurser från ett uni-
versitet – är Birgitta evengård. 
Hon tillträdde posten som enhetschef 
för Infektionsmedicin vid Umeå Univer-
sitet den första september 2007.

Birgitta har en lång och spännande 
bakgrund inom infektionsspeciali-
teten. Hon har också arbetat med 

jämställdhetsfrågor på landstingsnivå i 
Stockholm.

Birgitta är alltså den första kvinnan som 
beträder en av huvudprofessurerna i landet.
– Kvinnlig kompetens har dock funnits länge, 
påpekar hon.

Mångfacetterad
Tidigare var Birgitta klinisk adjungerad 
professor vid Karolinska Institutet. Det var 
också där hon en gång studerade medicin. 

Infektionsspecialiteten lockade Birgitta 
från början.

– Det var främst det internationella per-
spektivet. Men även detektivarbetet, akut-
inslaget – att rädda liv – samt samhällsper-
spektivet som gjorde att jag valde att bli 
infektionsläkare. Det är en så mångfacetterad 
specialitet. Den stimulerar nyfikenheten 
och får mig att ställa nya frågor, och det 
gör att jag känner mig stimulerad kreativt, 
förklarar hon.

Orden passar också väl in på Birgitta själv. 
Under vårt samtal träder en tydlig bild fram 
av en engagerad kvinna som är intresserad 
av forskning och har ett vitt internationellt 
perspektiv, och som också är mycket enga-
gerad i samhällsfrågor.

Ordet mångfacetterad är en bra samman-
fattning av hennes personlighet.

Förankrad i sin egen historia
Birgitta började sin karriär som infektions-
läkare på Roslagstulls sjukhus. Där arbe-
tade hon med Elias Bengtsson och Börje 
Holmgren. (Elias Bengtsson brukar räknas 
som den svenska tropikmedicinens fader).

– Jag blev god vän med Elias. Han betydde 
mycket för mig – han var min mentor ända till 
slutet – även efter att han hade slutat tjänst-
göra. Det var en jättefin person, säger Birgitta.

Hon tillägger att hon gick med Elias på 
hans allra sista rond på tropikavdelningen.

– Det kändes ganska högtidligt.
Birgitta gjorde också på eget initiativ 

videointervjuer med både Elias och Börje. 
Hon har alltid haft ett historieintresse, och 
anser att man måste vara förankrad i sin 
egen historia.

Detta intresse manifesteras även i den bok 
Birgitta skrev redan 1992 – Epidemiernas 
historia och framtid (ISBN 91-27-03045-8.

afrika
Innan Birgitta blev färdig som infektionslä-
kare hade hon arbetat som volontär i Ghana 
i Afrika. Det var där, tror hon, som intresset 
för infektionssjukdomar väcktes.

– Där fanns det många patienter som 
hade bilharzia. Det var också då jag för 
första gången började ana hur medicin och 

Birgitta evengård 
– professor i infektionsmedicin 
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Det var främst det internationella perspektivet. 
Men även detektivarbetet, akutinslaget – att 
rädda liv – samt samhällsperspektivet som 
gjorde att jag valde att bli infektionsläkare. 
Det är en så mångfacetterad specialitet.

politik hängde ihop. De hade byggt en alu-
miniumfabrik, och därmed också dämt upp 
en damm…

Sedan dess har Birgitta ofta återvänt till 
världsdelen. Hon berättar att hon älskar 
Afrika.

– Det är livsglädjen och vänligheten hos 
människorna där, och möjligheterna i Afrika 
jag älskar, förklarar hon.

Birgitta har även byggt ett hus på ön 
Zanzibar utanför Tanzanias östkust, och 
försöker åka dit fyra gånger om året.

Hon berättar också att hon på ön är känd 
som kvinnan som byggt ett hus med ”very 
solid foundation”, och hon visar via Internet 
bilder på huset.

– Det är oerhört stimulerande att vara i 
en så gammal kosmopolitisk miljö. Det är 
helt andra spelregler i det sociala umgänget 
– och det är en utmaning!

Utgår från patientmöten
Intresset som väcktes av snäckorna från 
dammen i Ghana resulterade i en avhandling 
om schistosoma (bilharzia).

– Jag arbetade för SBL som parasitolog 
när jag skrev den.

1990, när Birgitta arbetade på Roslagstull, 
fick hon ett erbjudande om att komma till 
Huddinge sjukhus som klinisk immunolog.

– Eftersom verksamheten på Roslagstull 
ändå skulle flyttas dit, valde jag att gå i 
förväg. Jag ville inte vara med om själva 
flyttprocessen.

På Huddinge arbetade Birgitta med kli-
nisk immunologi och immunbristpatienter.

– Jag hade redan sett att mina bilharzia-
patienter var trötta, och insett att det fanns 
en biologisk komponent i deras trötthet. När 
jag behandlade dem, blev de mindre trötta. 
Det var alltså en klinisk erfarenhet som jag 
hade med mig.

Det visade sig att samma förhållande 
gällde för immunbristpatienter. Substitu-

tion med gammaglobulin trollade bort 
tröttheten. Birgitta blev därför stärkt i sin 
övertygelse om att det fanns en biologisk 
komponent i deras trötthet.

– All min forskning utgår från patient-
möten – inte från en molekyl, påpekar hon 
med emfas.

Världens högsta prevalens för trötthet
Det ledde till att Birgitta fick en förfrågan 
från sin chef om hon ville starta en mottag-
ning för patienter med långvarigt trötthets-
tillstånd efter infektion. 

Det ville hon, och snart delade hon en 
halvtidstjänst som överläkare på infektions-
kliniken (där hon ingick i den vanliga jour-
verksamheten) och trötthetsmottagningen 
med en halvtid som överläkare på parasit-
laboratoriet.

Denna mottagning för patienter med kro-
niskt trötthetssyndrom blev snart ordentligt 
uppmärksammad. Det var den enda i sitt 
slag i Sverige.

– Vad jag inte visste då var att vi skulle 
få en trötthetsepidemi i Sverige – världens 
högsta prevalens för trötthet.

Mottagningen startade 1997.
– Med tiden kunde vi visa att tröttheten 

egentligen hade väldigt lite med infektioner 
att göra. Men verksamhetschefen för infek-
tionskliniken var väldigt generös, fortsätter 
Birgitta.

Hon tillägger att verksamheten vid trött-
hetsmottagningen enligt henne egentligen 
borde ha hört till Rehab, men att landstinget 
i så fall skulle varit tvungna att skjuta till 
medel. Men det gjorde de inte.

– Jag var ute och föreläste otroligt mycket 
om trötthet runt om i landet. Verksamhe-
ten pågick fram till 2003, då jag slutade på 
Huddinge.

Därmed försvann också mottagningen.
Men i vår läggs det fram en fokusrapport 

i Stockholms Läns Landsting hur vård av 

dessa patienter skall organiseras, så förhopp-
ningsvis blir de inte lämnade åt sitt öde. I 
Norge har man tagit fram en mycket bra 
modell, som svenska patienter är intres-
serade av.

Fördelning av FoU-medel
Birgitta påpekar att trötthet inte var ett 
särskilt meriterande område att forska om.
– I vad som är meriterande – och inte meri-
terande – finns en stor subjektiv komponent. 
Jag tycker infektionsläkarkåren bör diskutera 
vilken erfarenhet de akademiska företrädarna 
ska ha – det är ju dessa som ska utbilda nästa 
generation infektionsläkare.

– Den translationella forskningen, som 
ju är oerhört viktig, kan hanteras på ett 
annat sätt. Enligt min uppfattning, bör de 
kliniska professorerna vara personer med 
klinisk kompetens.

Medborgarnas behov är av betydelse för 
den kliniska forskningen, konstaterar Bir-
gitta och fortsätter:

– Den fria forskningen ska självklart ha 
sin plats, men den skattefinansierade forsk-
ningen bör också ha inslag av behovsrelate-
rad forskning.

Det som hände 2003, och ledde till att 
Birgitta slutade på Huddinge, var att hon 
blev ”headhuntad” till posten som jämställd-
hetsansvarig, placerad i staben i Stockholms 
Läns Landsting.

– Det kanske låter som ett tråkigt jobb, 
men det var en strategisk post och ett fan-
tastiskt roligt arbete!

Att Birgitta tog jobbet, på halvtid, berodde 
på att hon redan då var intresserad av hur 
medel för forskning och utveckling förde-
lades. 

– Inom SLL fördelades då ungefär 800 
miljoner kr per år för klinisk forskning. 
Vetenskapsrådet förfogade – för hela landet 
– över cirka 400 miljoner kronor och år för 
grundforskning.
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Birgitta har byggt ett hus på ön Zanzibar utanför Tanzanias östkust, och försöker åka dit fyra 
gånger om året.

debatt
Det var på den tiden en person i Landstingets 
ledning som fördelade medlen till sjukhus-
direktörerna, berättar Birgitta.

– Direktörerna betalade i sin tur ut dem 
till FoU-direktörerna – som samtliga var 
män. Direktörerna samlade sedan sina med-
lemmar i FoU-kommittén (100% manlig) 
för den slutliga fördelningen av pengarna. 
Någon redovisningsplikt tillbaka till lands-
tinget hade de inte!

Birgitta skrev en debattartikel om detta i 
DN med rubriken ”Svågerpolitik styr medi-
cinsk forskning”. Reaktionerna blev starka.

– Politikerna var tacksamma – för första 
gången förstod de vad det handlade om. 
Akademins företrädare – som hade gynnats 
av systemet – blev däremot inte glada. Men 
de som hitintills inte gynnats av systemet 
gav mig många glada tillrop, minns hon.

Birgittas chef i staben var direktören 
Sören Olofsson, och hon kände att hon 
hade totalt stöd av honom och politikerna. 

genusperspektiv
Resultatet blev att man som enda landsting 
i Sverige inrättade ett FoU-utskott med 
parlamentarisk representation.

– Det har kvarstått efter valet, och även 
spridit sig. SKL arbetar idag aktivt med 
frågan. Idag har det blivit en ökad insyn i hur 
FoU-medel fördelas. Det resulterade också i 
att ett genusperspektiv infördes – inte bara i 
hur man fördelar mellan forskare utan även 
mellan patienter. Alltså hur den här forsk-
ningen påverkar kvinnor/män och flickor/
pojkar – det vill säga en mer jämställd vård.

Det går inte att ta miste på att Birgitta 
är stolt över detta, och även över att frågan 
lever vidare.

– Det är extra roligt när vi lever med en 
sjukvård som styrs av upphandling. Värde-
grundsfrågor far ofta väldigt illa i en upp-
handlingssituation!

Flera internationella uppdrag
Uppdraget i SLL var tidsbestämt, och när 
det var till ända sökte Birgitta tjänsten som 
professor i infektionssjukdomar i Umeå.

– Jag stortrivs, förklarar hon.
– Jag har ett synnerligen väl fungerande 

samarbete med verksamhetschefen, och har 
mött ett stort intresse från Västerbottens 
Läns Landstings ledning. Vi har blivit ett 
profilområde i landstinget och jag har blivit 
invald i fakultetsnämnden och forsknings-
nämnden.

Internationellt har Birgitta startat, och 
är ordförande i, en study-group i klinisk 

parasitologi i ESCMID. Hon sitter även 
som expert i en hälsogrupp i Arctic Council. 
(Hon påminner oss om det faktum att rent 
geografiskt omfattar Nordkalotten även 
Stockholm!).

– Vi har nyligen avhållit det första, kon-
stituerande mötet i Ottawa. Vi ska identi-
fiera hälsoproblem, medicinska och sociala, 
och presentera dem för Arktiska Rådets 
ministrar, det vill säga utrikesministrarna i 
Arktisområdet, fortsätter hon.

– Vi är även med i Barentsamarbetet. 
Sverige är ordförandeland 2009–2011. Vi 
har föreslagit att Sverige ordnar ett möte 
om klimat och hälsa år 2010.

Tvärvetenskap behövs
Birgitta berättar att Norrlands Universitets-
sjukhus i Umeå har utsett infektionssjukdo-
mar till ett nytt profilområde. 

Förutom infektionskliniken vid sjukhuset, 
består profilområdet även av infektionsme-
dicin vid Umeå Universitet med preklinisk 
forskning. Så det finns goda möjligheter till 
fruktbart samarbete.

Eftersom det forskas lite om äldre och 
deras immunförsvar, säger Birgitta att hon 
gärna ökar samarbetet med geriatriken.

– Mer än var tredje patient på infektions-
kliniken är över 80 år, påpekar hon.

Samarbetet i regionen är en annan punkt 
Birgitta vill vara med och utveckla. Därför 
deltar hon och en doktorand i ett forsk-
ningsprojekt tillsammans med kliniken i 
Sundsvall kring östrogenreceptorernas roll 
vid svår blodförgiftning.

Klimatförändringarna är en annan stor 
framtidsfråga för infektionsspecialiteten. 

Olika djurs utbredning förändras med kli-
matet – ett exempel är myggor som kan 
sprida chikungunyaviruset och som nu fått 
fäste i Europa.

– I vår del av världen märks klimatför-
ändringarna först. Trafiken mellan länderna 
i Barentsområdet och Arktis ökar, och därför 
måste vi bygga upp en tvärvetenskaplig kom-
petens som kan följa utvecklingen, anser 
Birgitta.

arbetsmiljön är viktig
Birgitta vill betona det goda samarbete som 
hon anser finns mellan akademi och lands-
ting i Västerbottens län.

– Det är en sådan komplex arbetsmiljö, 
och fordrar därmed ett extremt bra samar-
bete för att man ska kunna optimera resur-
serna. Det handlar både om de personella 
och materiella resurserna.

– Min egen erfarenhet från tidigare arbets-
miljöer jag befunnit mig i är att flera – inte 
alla – har varit mycket ojämställda – folk har 
farit illa. Själv var jag i ett antal år ensam-
stående tvåbarnsmamma, och jag kan inte 
erinra mig att någon någonsin frågade hur, 
och om, jag klarade jourerna. En märklig 
värld!

– Infektionsläkarföreningen har dock varit 
lyhörd och arbetat bra med problematiken. 
Det är en bra förening – de har även arbetat 
med kvalitetssäkring och vidareutbildning. 
Jag är imponerad av att en förening, som 
består av människor som arbetar på sin 
fritid, har kunnat åstadkomma så mycket. 

– Det pekar på ett gott ledarskap, avslutar 
Birgitta Evengård.

Per lUndBlad
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Tidningen har fått en ny redaktör. 
Möt Katarina Westling som till var-
dags arbetar på Infektionskliniken vid 
Karolinska Universitetssjukhuset/
Huddinge.
Katarina har redan erfarenhet av att 
jobba i tidningsvärlden.

Katarina arbetar som överläkare på 
Infektionskliniken vid Karolinska/
Huddinge i Stockholm. Hit kom 

hon år 1997, ett år efter att hon blev färdig 
specialist i infektionsmedicin.

detektivarbetet lockade
Redan år 1985 hade Katarina vikarierat på 
infektionskliniken i Falun.

– Det varade en sommar, och jag trivdes 
bra, minns hon.

Efter att ha gjort sin AT i Oskarshamn, 
kom hon sedan till infektionskliniken i 
Kalmar.

– Men jag vikarierade även på Internme-
dicin. Idag är jag dubbelspecialist. 

Vad var det då som lockade med infek-
tionsspecialiteten?

– Det är diagnostiken – detektivarbetet 
med att få reda ut vad det är patienten har 
drabbats av, svarar Katarina.

Att många patienter kommer in som svårt 
sjuka och skrivs ut friska är också stimule-
rande, tillägger hon.

– Dessutom att man kan behandla patien-
ter med kroniska infektionssjukdomar, så att 
de kan leva ett bra liv!

Ungdomsmottagning för hiv
Katarina har sedan dess forskat på endokar-
dit. Hennes avhandling kom 2005.

– Idag arbetar jag också mycket med hiv. 
Det är en stor verksamhet här på kliniken 
i Huddinge.

Katarinas nisch inom detta område är hiv 
under graviditet.

– Vi har också startat en mottagning för 
ungdomar med hiv. Vi arbetar med transi-
tion – patienterna slussas över från barn-
kliniken till infektionskliniken, där läkare, 
sjuksköterskor och kuratorer från båda kli-
nikerna deltar, dessutom har vi rekryterat 
två sexologer.

– Jag har arbetat mycket med program-
gruppsarbete inom Infektionsläkarfören-
ingen. I flera år var jag ansvarig för vård-
programmet för endokardit. Jag har kvar 
endokarditpatienter på mottagningen, och 
är konsult på IVA. Dessutom är jag klinisk 
handledare för ST-läkare – just nu har jag 
två stycken.

stimulerande arbetsuppgifter
Vi ber Katarina beskriva infektionskliniken 
på Karolinska/Huddinge.

– Det är en stor klinik med väldigt många 
personer med hög kompetens, svarar hon.

– Vi är cirka 60 läkare som arbetar här, 
men alla är inte alltid i tjänst, och alla arbetar 
inte kliniskt.

Arbetsuppgifterna är mycket stimulerande.
– Man har aldrig tråkigt på jobbet.
De stora sjukhusen Karolinska och Hud-

dinges infektionskliniker slogs ihop till en 
enda, lokaliserad på båda sjukhusen för 
några år sedan. Det har varit en debatt med 
många känslor före, under och efter denna 
sammanslagning. Därför frågar vi Katarina 
hur hon ser på denna omorganisation.

– Det har varit för mycket fokus på orga-
nisatoriska förändringar – och för lite fokus 
på själva verksamheten, anser hon.

Krönikör i dagens Medicin
Nu tillträder alltså Katarina som redaktör 
för tidningen Infektionsläkaren.

– Det känns verkligen roligt! Jag blev 
tillfrågad om jag ville ta uppdraget efter 
Anna Jerkeman, och det tyckte jag verkade 
spännande.

Det kan ha tett sig som ett naturligt val 
för styrelsen att tillfråga Katarina, eftersom 
har tidigare erfarenheter från media.

– Jag arbetar som krönikör för Dagens 
Medicin, och jag tycker det är roligt att 
skriva, förklarar hon.

– Det som är roligt med att arbeta med 
tidningar är att det går snabbt. Även den 
feedback man får kommer snabbare. I forsk-
ningssammanhang kan det ta månader innan 
man får något svar på det man skickat in.

Den utveckling som tidningen haft de 
senaste åren tycker Katarina har varit bra, 
och hon deklarerar att hon vill fortsätta på 
den inslagna vägen.

– Det är också viktigt att kollegor från 
hela landet – och från olika åldersgrupper 
– kommer till tals i Infektionsläkaren. Det 
är ett generationsskifte på gång inom kåren. 
Därför är det viktigt att vi lyfter fram de 
yngre kollegorna, avslutar Katarina Westling.

Per lUndBlad

Katarina Westling – ny redaktör 
för Infektionsläkaren

Sex snabba frågor och svar

Familj?
– Jag är gift och har två tonåringar.

senast lästa bok?
– Romanen Vi de drunknade av dans-
ken Carsten Jensen – den var mycket 
bra! 

senaste film sedd på bio?
– Frozen River – som fick pris på Stock-
holms filmfestival

senaste teaterbesöket?
– Jag tycker om Tjechovs pjäser – såg 
flera stycken i höstas; Tre systrar och 
Onkel Vanja.

gillar på TV?
– Film och fotboll – helst internationell 
fotboll.

På fritiden?
– Jag tycker om att resa, segla, läsa, 
och gå på utställningar!
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Fallbeskrivning 

Histoplasmos – en raritet i sverige

Fallbeskrivning
En medelålders man från Brasilien kommer 
till Sverige i slutet på juni, för att tillsam-
mans med sin familj besöka några vänner i 
Mullsjö utanför Jönköping. Redan på planet 
till Sverige känner han influensaliknande 
symtom och söker sig efter några dagar 
till vårdcentralen i Mullsjö för torrhosta 
och feber. Han ordineras doxycyklin, men 
antibiotikan har dålig effekt och han söker 
akutmottagningen i Jönköping den 29 juni 
med fortsatt feber, torrhosta och smärtor 
högt upp i ryggen samt sternalt. Kliniskt 
verkar patienten relativt opåverkad, men 
saturation 88% på luft, andningsfrekvensen 
dokumenteras inte. Blodgas visar pO2 7,5 
och laktat 0,98. CRP 434 ng/ml. Lungrönt-
gen visar utbredda förtätningar över båda 
lungfälten. Meropenem och moxifloxacin 
sätts in med tanke på bakterier med nedsatt 
känslighet för penicillin samt atypiska bakte-
rier och mannen flyttas över till infektions-
kliniken. Dagen därpå har CRP reducerats 
till 256 ng/ml. 

Vid fördjupad anamnes framkommer 
det att mannen som är direktör och kemist 
för ett multinationellt mineralföretag tiden 
före sin Sverigevistelse under en månads tid 
rest runt i Europa men även i USA, Mexico 
och Venezuela, och vistats i såväl stadsmiljö 
som tropisk regnskog. Omgivningen har 
varit frisk frånsett en svägerska och till-
lika arbetskamrat som någon vecka tidigare 
insjuknat i någon form av luftvägsinfektion 
som behandlats med kinolon.

Efter två dagars antibiotikabehandling 
har mannen emellertid fortfarande feber 
och är andningspåverkad trots syrgasstöd. 
Samtidigt framkommer det nu nya uppgif-
ter. Det visar sig att mannen tio dagar före 
avresa till Sverige, varit nere i en grotta i 
Mexico där man undersöker möjligheten 
att utvinna mangan. Grottan undersöktes 
initialt för flera decennier sedan, men har 
sedan fallit i glömska för att nu åter aktuali-
seras i samband med stigande manganpriser. 

Mannen beskriver hur han endast iförd ett 
enkelt munskydd fått gå på alla fyra bland 
mörka tunnlar i en grotta känd för sina 
”gigantiska” fladdermöss. Med i sällskapet i 
grottan fanns även två unga män som båda 
vårdas på sjukhus i Mexico City, varav en 
med konfirmerad histoplasmos vid tiden för 
mannens insjuknande. Den geolog som ini-
tialt undersökte grottan året innan, vårdades 
under lång tid på ett sjukhus i Storbritannien 
för även i detta fall verifierad histoplasmos.

Patienten får nu amfotericin B och flyttas 
till intensivvårdsavdelning där han slutligen 
intuberas på grund av respiratorisk insuf-
ficiens. Efter kontakt med CDC i USA 
får vi tips om IDSA och deras guideline 
för behandling av histoplasmos, och under 
de första dygnen läggs även höga doser av 
metylprednisolon till den antimykotiska 
terapin. Provtagning för Histoplasma capsu-
latum med direktmikroskopi och odling tas 
från BAL, liksom serologi på serum. Anti-
gentest för Histoplasma capsulatum i urin och 
serum skickas till laboratorium i USA. Prov 
för legionella och pneumokocker i urin utfal-
ler negativt liksom PCR för mycoplasma. 
Immunmorfologi för Pneumocystis jiroveci 
och antigen för Cryptokoccus neoformans 
utfaller negativt i serum. Mannen är HIV-
negativ. Ingen växt i odlingar från nasop-
harynx, blod eller urin. Sputum visar växt 

av Candida albicans. CT av buk och hjärna 
normala. CT thorax visar bilateralt utspridda 
finnodulära infiltrat och lätt pleuravätska. 

CRP går nu stadigt neråt, procalcito-
nin hela tiden <0,5. Kreatinin och urea 
stiger måttligt under en period men aldrig 
i förloppet dialysbehov. Initialt lätt för-
höjda transaminaser och γGT. Mannen mår 
stadigt allt bättre och kan extuberas efter 
fyra dagar och är snart tillbaka på vanlig 
avdelning. Förnyad CT thorax visar mindre 
uttalade förtätningar men mindre mängd 
pericardvätska som dock tolkas som ett 
resultat av övervätskning och inte som ett 
tecken på perikardit, EKG utfaller normalt. 
Amfotericin B seponeras nu och istället sätts 
itraconazol in. Metylprednisolon reduceras 
successivt och ersätts med nedtrappnings-
schema på prednisolon. Leverprover och 
CRP normaliseras. Intensiv mobilisering 
hos en oerhört motiverad patient möjliggör 
utskrivning efter en vecka på vårdavdelning 
och totalt 19 dagars vård på sjukhus. Samma 
dag anländer positiva antigentest i urin och 
serum för Histoplasma capsulatum. Proverna 
i urin togs vid två tillfällen, vid ankomst 
visade det 26,55 ng/ml och efter en veckas 
behandling 6,43 ng/ml. Halter i serum var 
låga, men detekterbara, <0,6 ng/ml. Efter 
fyra veckor visade odling på BAL växt av 
exophiala species, ingen växt av Histoplasma 
capsulatum. Serologi i serum för Histoplasma 
capsulatum utfaller negativt från den 3 juli 
men kan påvisa antikroppar den 14 juli.

etiologi och patogenes
Histoplasmos orsakas av den dimorfa svam-
pen Histoplasma capsulatum som i naturen 
förekommer som en mögelsvamp i jorden 
men i människokroppen omvandlas till sin 
jästform. Som svamp i naturen förekommer 
histoplasmos framförallt i jord berikad med 
spillning från fåglar och fladdermöss och kan 
hittas i Nordamerika där den framförallt 
finns i ett bälte kring Ohio och Mississippi 
floden, samt i Mexico, delar av Central- och 

systemiska svampinfektioner hos immun kompetenta individer är ovanliga orsaker till infektion på våra breddgrader 
och förekommer framförallt i form av importfall. I samband med en brasilianares semestervistelse i sverige sommaren 
2008 fick vi på infektionskliniken i Jönköping komma i kontakt med histoplasmos, en raritet bland invasiva 
svampinfektioner i sverige.
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Sydamerika, Afrika och Asien. Svampen 
sprids luftburet och inhaleras till lungorna 
där den i sin jästform sprids till mediasti-
nala och hilära lymfkörtlar och stannar här 
som kalcifierade ärr, alternativt sprids vidare 
beroende på mängden inhalerad svamp res-
pektive värdens immunstatus. Inkubations-
tiden varierar från en till tre veckor hos en 
tidigare icke exponerad, respektive endast 
några dagar vid reinfektion. 

Fallbeskrivningar med histoplasmos inbe-
griper inte sällan någon form av fågel- eller 
fladdermuskontakt såsom utflykter till grot-
tor med fladdermöss, sanering av byggnader 
kontaminerade med fågelspillning etc. På 
senare tid har infektionens ibland mycket 
allvarliga utgång aktualiserats hos patienter 
med aids och patienter behandlade med 
modernare immunosuppression med bland 
annat antireumatiska immunmodulerare, 
t.ex. TNFα-hämmare.

Klinik
Vid mindre inhalerad mängd svamp kan 
infektionen förlöpa asymtomatiskt eller vara 
av mindre självbegränsande natur. Med 
större inhalation kan infektionen spridas 
diffust i lungorna och innan det cellulära 
försvaret väcks kan svampen spridas vidare 
genom det retikuloendoteliala systemet till 
benmärg, lever och mjälte. Här kan infek-
tionen stanna som kalcifierade granulom 
alternativt vid dåligt cellulärt försvar pro-
grediera och leda till döden om inte diagnos 
och behandling sker skyndsamt. 

Histoplasmos finns beskrivet i de flesta 
av kroppens organ men vanligast påverkas 
lungorna i en akut, subakut eller kronisk 
form. Vid spridning vidare i kroppen sker 
detta framförallt under de första två veck-
orna innan det cellulära försvaret aktiverats. 
Vid akut pulmonell histoplasmos har värden 
ofta inhalerat stor mängd inokulat som 
sprider sig till båda lungorna kombinerat 
med feber, huvudvärk och viktnedgång. 
Röntgen kan visa diffust spridda infiltrat, 
ibland kombinerade med mediastinal eller 
hilär lymfadenopati. Respiratorisk svikt kan 
utvecklas men sjukdomen kan också vara 
självbegränsande även om den utan behand-
ling kan ta upp till ett år på sig att läka ut. 

Vid låg exponering är den subakuta pul-
monella histoplasmosen vanligast med hilär 
lymfadenopati som kan trycka på mediasti-
nala strukturer, t.ex. esofagus. Drabbade 
kan också utveckla artrit och generaliserad 
ledvärk, ibland erytema nodosum och peri-
kardit. Utan behandling är den subakuta 
formen ofta självläkande.

Kronisk pulmonell histoplasmos drab-
bar framför allt redan lungsjuka individer 
med produktiv kronisk hosta, subfebrilitet, 
svettningar och viktnedgång. På röntgen kan 
man se lobära infiltrat med kavernbildning, 
pleural förtjockning och fibrosutveckling. 

Progressiv spridd histoplasmos drabbar 
vanligen individer med försvagat cellulärt 
försvar, t.ex. patienter med aids, organ-
transplanterade och patienter behandlade 
med immunmodulerande farmaka såsom 
kortison, metotrexat eller TNFα-hämmare. 
Även ålder och ärftlig immunbrist kan pre-
disponera för spridd sjukdom. Histoplasmos 
kan i princip spridas till alla organsystem 
i kroppen, men vissa organsystem t.ex. 
genitalia eller urinvägar ger sällan symto-
matisk sjukdom medan andra organ såsom 
magtarmkanal med långvariga diarréer, 
binjurarna med binjurebarksinsufficiens 
eller centrala nervsystemet med meningo-
encefalit, hydrocefalus och ryggmärgsskador 
ger tydlig symtomatologi. Histoplasmos 
verkar i högre utsträckning jämfört med 
andra systemiska mykoser, med undantag 
för paracoccidioidomykoser, ge upphov till 
ulcerationer i t.ex. munhåla, svalg, esofagus 
och pharynx. 

diagnostik
Att odla fram histoplasmos tar flera veckor 
i anspråk och har beskrivits vara mest fram-
gångsrikt vid framför allt spridd eller kronisk 
pulmonell histoplasmos och kan då utfö-
ras på de flesta prov såsom blod, benmärg, 
sputum, BAL men även t.ex. vävnadsbitar 
från inre organ, hudlesioner m.m. Histopa-
tologisk undersökning med mikroskopi ger 
snabb diagnostik men kräver vana och det 
finns risk för förväxling med andra svampar-
ter där istället kliniken får ge vägledning i 
det enskilda fallet. 

Att påvisa antigen av histoplasmos har 
funnits som diagnostisk metod sedan 1986 
och har den största känsligheten i urin, men 
även serum, BAL och likvor kan användas. 
Metoden är bäst lämpad för pulmonell his-
toplasmos hos individer med hög exponering 
för svampen och sensitiviteten varierar stort 
vid subakut och kronisk sjukdom. Antigen-
test kan även kontrolleras för att värdera 
behandling och antigennivåer minskar såle-
des med effektiv behandling och vice versa.

Serologiska metoder har sin största 
användning hos patienter med subakut och 
kronisk pulmonell histoplasmos då antikrop-
par ofta hunnits bildas vid dessa tillstånd 
medan serologi har en tydlig begränsning vid 
akut sjukdom. Förhöjda antikroppsnivåer 

kan kvarstå i flera år och immunsupprime-
rade kan ha en försvagad antikroppsproduk-
tion vilket kan försvåra serologisk diagnostik.

Behandling
Standardbehandlingen av histoplasmos 
utgörs av amfotericin B de första veckorna 
följt av itraconazole, men behandlingen 
skiljer sig åt beroende på klinisk manifesta-
tion och gäller framför allt akut pulmonell 
och progressiv spridd histoplasmos. Bland 
flertalet andra former av histoplasmos domi-
nerar itraconazole som har bättre dokumen-
tation jämfört med t.ex. fluconazole. Ofta 
kombineras behandlingen med höga doser 
prednisolon inledningsvis. Behandlingsti-
den är ofta lång, från 12 veckor vid akut 
pulmonell sjukdom till minst tolv månader 
vid spridd histoplasmos, men även längre 
behandlingstid kan bli aktuell hos bland 
annat immunsupprimerade. 

summering
Vår patient kunde dagen efter utskrivning 
åter anträda brasiliansk mark och har sedan 
sjukhusvistelsen mått fortsatt väl men med 
nedsatt fysisk ork de första månaderna efter 
hemkomst. Han har inte upplevt några 
bieffekter av behandlingen och är nu fullt 
återhämtad. Han påminde oss alla om hur 
viktigt det är med upprepad anamnes kring 
framför allt epidemiologi och kanske sym-
tomatologi när vi inte uppnår de resultat vi 
förväntar oss på given behandling. För vår 
patient var informationen kring strapats i 
grotta med stor sannolikhet livräddande i 
det här fallet.
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Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår kol-
lega Michael Toepfer, ST-läkare på Mikrobi-
ologen Länssjukhuset Ryhov, för ovärderlig 
hjälp kring diagnostik och nödvändiga kon-
takter med CDC för behandlingsriktlinjer.

PaUla WesTerlUnd, LEg LÄK
JesPer sVeFors, ÖL

Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping
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denna konferens hålls vart tredje år – 
varannan gång i europa och varannan 
gång i Usa. Jag åkte tillsammans med 
fem andra personer från vår forskar-
grupp, vars knutpunkt ligger i linkö-
ping. Vi åkte för att få en uppdatering 
av vad som för närvarande pågår inom 
olika områden av borreliaforskningen, 
samt även för att presentera egna 
forskningsresultat.

Årets konferens präglades framförallt av 
amerikanska aspekter på borreliainfektioner 
(av förklarliga skäl, då konferensen hölls i 
USA), och ca 80% av talarna var amerikaner. 
Det mesta handlade om olika aspekter av 
borreliainfektioner (ekologi, epidemiologi, 
genetik, immunologi, patogenes, klinik, 
diagnostik, behandling). Endast ett fåtal 
inslag handlade om andra fästingburna 
infektioner.

Många intressanta saker avhandlades under 
dessa intensiva dagar, varav några särskilt 
bör nämnas:

Fästingarnas saliv innehåller ett flertal 
olika anti-inflammatoriska och antikoagu-
lerande proteiner som är viktiga för Borrelia-
bakteriens etablering hos människor och 
andra däggdjur.

Efter antibiotikabehandling av Borrelia-
infekterade möss har man kunnat påvisa 
förekomst av kvarvarande spiroketer som 
dock förefaller vara inerta. Dessa spiroketer 
har inte degraderats av värdens immun-
försvar. De har en låggradig produktion 
av mRNA, men går inte att odla. Således 
mycket oklart vad detta egentligen står för.

Det visades filmer av hur Borrelia-bak-
terier rör sig i vävnaden och hur de intera-
gerar med kärlendotelet för att ta sig ur 
blodbanan. Man hade fluorescens-märkt 
Borrelia-bakterier och injicerat dem i möss. 
I mössens tunna öron kunde man sedan stu-
dera bakterierna in vivo genom mikroskop.

Det visades också filmsekvenser som väl 
illustrerade varför Borrelia-bakterier utgör 
en särskild utmaning för vårt immunförsvar, 
framförallt för våra fagocyterande celler. 
Bakterierna är nämligen 1) långa 2) snabba 
3) kan röra sig åt två håll (bakåt och framåt) 
4) har receptorer som förefaller vara flyttbara 
på ytmembranet.

Det gavs flera exempel på hur proteomics 
och microarrays kan tillämpas i Borrelia-
forskningen framöver.

Under den andra postersessionen (081020) 
presenterade jag min poster ”Age at Onset 
and Duration of Symptoms Influence the 
Clinical Course in Lyme Neuroborrelio-
sis – A clinical study of 150 patients in 
Jönköping County, South-east of Sweden, 
2000–2005.” Under denna session fick 
jag möjlighet att diskutera mina resultat 
med flera andra personer som kom med 
intressanta frågor och synpunkter. Detta var 
mycket stimulerande och väckte en hel del 
nya funderingar. Många intressanta samtal 
fördes också med övriga deltagare under mer 
informella former, i samband med luncher, 
pauser och middagar.

anna J. HennIngsson
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 

Jönköping

11th International Conference on lyme Borreliosis 
and other Tick-borne diseases

October 19–22, 2008 • Irvine, California, USA

Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se

Alla vinner!
I Cancerfondens Rikslotteri är alla vinnare. Du kan vinna en miljon kronor, 
drömresor eller mat. Vi kan vinna kampen mot cancer. 
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I den strida bokfloden, över vilken redan 
gamla testamentets Predikare klagade, 
kan det vara svårt att sovra och finna 
det riktigt läsvärda. och för en yrkes-
verksam infektionsläkare finns ju annat 
än skönlitteratur som ”måste” betas 
av – och då kan det vara svårt att finna 
tiden för den rena nöjesläsningen.

Ibland kan man dock göra fynd i det som 
synes vara skönlitterärt (och är det!), 
men som i grund och botten erbju-

der en lysande genomgång av den aktuella 
infektionshistorien från det 1970-tal när så 
mycket började ske. Författaren, en ameri-
kansk kollega, Pamela Nagami, som började 
sin karriär som infektionsläkare i Kalifornien 
har samlat mycken god erfarenhet, som hon 
i stora stycken delar med oss fyrtiotalister 
– och det hon (och vi) upplevt är väl värt 
för våra yngre kollegor att läsa om. För allt 
det som sker nu i infektionsvärlden har ju 
sin bakgrund som man lätt glömmer bort 
eller inte alls har något förhållande till. ”Så 
här är det” kan man säga – i den här boken 
finns berättelsen om hur det började – eller 
kanske snarare hur ytterligare kapitel i infek-
tionshistorien fogades till de förra.

Hon kallar sin bok The Woman With a Worm 
In Her Head & Other True Stories of Infectious 
Diseases och i elva kapitel, utöver en god 
ordlista (mest för lekmannen) och en hel 
rad olika litteraturtips, beskriver hon ”allt”. 
Det vill säga riktigt allt är det inte, så finns 
till exempel legionärssjukan inte med, men 
vi får på åskådarplats vara med om hur ”den 
köttätande bakterien” presenterade sig, vi 
läser om vattkoppsinfektionen hos en frisk 

The Woman With a Worm In Her Head 
   & Other True Stories of Infectious Diseases

BoKreCensIon

vuxen (som dog i komplikationerna), dra-
matiken kring ett meningokockfall (fast de 
amerikanska försiktighetsåtgärderna verkar 
vara en aning strängare än Socialstyrelsens 
nyutkomna råd) och det handlar om tro-
piska infektioner med malaria och ovanliga 
och svåra maskinfektioner. Jag hade aldrig 
haft anledning att fördjupa mig i den lokalt 
i sydvästra USA vitt spridda Coccidioides 
immitis och inte heller har jag stött på någon 
patient med gnathostomiasis heller, men är 
tacksam för att de finns med här.

Vi guidas genom vanliga och ovanliga infek-
tionssjukdomar och det är vid åtskilliga 
tillfällen man upplever infektionsdoktorns 
déjà vu när en gammal bekanting dyker 
upp i denna välskrivna bok, och vi kan följa 
både den professionella handläggningen 
och problemen som ständigt dyker upp. Jag 
tycker nog den borde vara en nödvändig del i 
infektionsläkarens specialistutbildning. Den 
är välskriven, lättläst och mycket givande. 
Faller man för den här har hon skrivit en 
till – om insekts- och andra bett!

Per-erIK ÅBoM
Smittskyddsläkare i Jönköping

Pamela Nagami. The Woman With a Worm In 
Her Head & Other True Stories of Infectious 
Diseases. ISBN978-0-312-30601-4. 2001.
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nationella kvalitetsregistret förInfektionssjukdomar
Under 2008 har till nationella kvali-
tetsregistret för infektionssjukdomar 
ca 4 000 patienter inrapporterats och 
tendensen är en successiv ökning över 
tiden. alla infektionskliniker i landet 
deltar i rapporteringen.

För de flesta kliniker har det varit enkelt 
att komma igång med en inrappor-
tering av pneumonier. Det har varit 

betydligt svårare att inkludera patienter på 
IVA med svår sepsis, dels beroende på oklar-
heter angående vilka som ska vara med och 
dels beroende på att här begärs in initiala 
uppgifter som för infektionskonsulten på 
IVA kan vara svåra att snabbt få fram ett 
dygn efter ankomsten. Detta har föranlett 
en betydande förenkling av sepsisformuläret 
och klarare riktlinjer för vilka patienter som 
skall vara med. För registret Septisk artrit i 
protesled eller nativ led finns svårigheter av 
andra orsaker. På vissa sjukhus vårdas en 
stor del av dessa på ortopedkliniker och de 
blir därmed svårare att få med i registret. 
Vi bör försöka engagera även ortopeder att 
hjälpa till med dessa rapporter. 

syftet med registret 
Det grundläggande syftet är att generellt ge 
infektionspatienter ett förbättrat omhänder-
tagande. Genom att välja ut ett antal viktiga 
diagnoser och registrera kvalitetsindikatorer 
kan man få smittoeffekter så att man även 
får en förbättrad handläggning av patienter 
med andra infektionsdiagnoser. Med hjälp av 
rapporter som finns on-line kan varje klinik 
få en kontinuerlig återkoppling av ett flertal 
viktiga parametrar och i jämförelse med 
riksgenomsnittet. Rapporterna utgörs nu 
främst av deskriptiva data. När helårsresultat 
finns att tillgå planeras att på liknande sätt 
ge ut mer avancerade statistiska analyser. 
Klinikerna själva kan dock enkelt bearbeta 
egna data och lägga till extra uppgifter i den 
egna sammanställningen.

It-lösningen 
Registret bygger på samma webbaserade 
system (Comporto) som utnyttjas av orto-
pedregistren inom NKO och för driften 
svarar företaget Avensis i Lund.

Under den tid som inrapportering pågått 
har enbart ett fåtal avbrott eller störningar 

register Kön antal
Pneumoni  3424
 Kvinna 1619
 Man 1793
 Okänt 12
Bakteriell meningit  130
 Kvinna 70
 Man 60
septisk artrit – nativ led  61
 Kvinna 20
 Man 40
 Okänt 1
septisk artrit - Protes  108
 Kvinna 54
 Man 54
endokardit  171
 Kvinna 55
 Man 112
 Okänt 4
svår sepsis – septisk chock IVa inom 24t  149
 Kvinna 74
 Man 71

Okänt 4
Totalt antal inmatningar: 4043

Tabell. Antal inmatningar under 2008.

uppkommit. Underhåll, support och utveck-
ling av rapporter har fungerat utmärkt.

organisation 
Infektionsregistret leds av registerhållaren 
som är sammankallande för styrgruppen.
I styrgruppen finns förutom de delregister-
ansvariga även en representant för Svenska 
Infektionsläkarföreningens styrelse. 

Styrgruppen har under året haft två 
möten. Därvid har främst avhandlats för-
ändringar i formulären och utveckling av 
nya rapporter. 

Frågan om inloggningsförfarandet har 
återkommande varit uppe för diskussion. 
Möjligheten att logga in från infektion.net 
har tagits bort och klinikerna uppmanas nu 
att lägga inloggningsadressen på sin hem-

Lars Olaisson lars.olaison@infect.gu.se för endokardit
Martin glimåker martin.glimaker@karolinska.se för meningit
Jesper Svefors jesper.svefors@lj.se för svår sepsis/septisk chock
Bo Söderquist bo.soderquist@orebroll.se för ledinfektioner 
Hans Holmberg hans.holmberg@orebroll.se för pneumoni
Torsten Holmdahl torsten.holmdahl@skane.se kontaktperson i styrelsen
Tomas Vikerfors tomas.vikerfors@ltv.se sammankallande för styrgruppen
gunlög Rasmussen gunlog.rasmussen@orebroll.se bitr. registerhållare

sida dit man bara kan nå via sin personliga 
inloggning. Utöver detta har inga föränd-
ringar vidtagits. 

En särskild patientinformation vid inklu-
sion i Infektionsregistret har författats och 
publicerats i Infektionsläkaren. 

Avrapportering från styrgruppens möten 
har skett på infektionsläkarföreningens års-
möte och på föreningens chöl-möte.

Framtid
Under våren 2009 kommer nya analytiska 
rapporter att utarbetas och att vara on-line 
under september. Målet för 2009 är att alla 
patienter med endokardit och meningit rap-
porteras, att mer än 80% av alla med pneu-
moni och att mer än 70% av alla med svår 
sepsis respektive septisk artrit rapporteras. 

styrgruppen består av:
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De olika nivåerna beror på olika antal och 
olika svårighetsgrad att identifiera patienter 
med respektive diagnos. 

En monitorering av kvalitén i de enskilda 
klinikernas registerdata påbörjas under 2010. 
En grupp för denna granskning kommer 
under hösten 2009 att sammankallas och 
kommer då att skapa ett gemensamt pro-
tokoll för monitoreringen. Denna kommer 
att resultera i ett offentligt betyg i hur väl 
kliniken arbetar med kvalitetsregistren.

Under 2009 kommer från 1 juli Gunlög 
Rasmussen att ta över som registeransvarig 
och sammankallande för styrgruppen. Fram 
till dess är hon biträdande i dessa uppgifter.

ekonomi
För 2008 fick Infektionsregistret stöd från 
SKL med 450 000 Skr. Dock har regist-
ret haft utgifter till Avensia med 547 575 
kronor. Det överskjutande beloppet har 
erhållits från landets infektionskliniker. Res-
pektive landsting har för registeransvariga 

svarat för ersättning för arbetad tid och resor. 
För detta finns ingen sammanställning men 
uppskattas till ca 200 000:- 

Ansvariga för Infektionsregistret på Aven-
sis är Fredrik Ljungbeck och Peter Rothman.

För att kunna finansiera en 25% sekre-
terare för Infektionsregistret har ett särskilt 
anslag från Örebro läns landsting på 100 000 
kronor erhållits för 2009. Förhoppningsvis 
kan motsvarande belopp erhållas i bidraget 
från SKL för 2010. För utgifter i samband 
med styrgruppsmöten under 2009 avsätts 
100 000 kronor. 

Utförliga rapporter från de enskilda del-
registren är publicerade på www.infektion.
net under kvalitetsregister och nås via lösen-
ordet ebola.

Västerås 2009-04-01
ToMas VIKerFors

Registerhållare

Örebro 2009-04-01
gUnlög rasMUssen

Bitr. registerhållare

Faktura  Belopp antal tim
200    140 760  153
200 57 640 Drift
231 86 480 94
301  35 880 39
359  14 720 16
420 58 420 63,5
485  1 840 2
536  29 440 32
577 12 880 14
Totalt exkl moms  438 060
Totalt med moms 547 575

Aktivitet  Beräknat antal timmar Pris

Drift   60 520:-

Underhåll  104 (2 tim/vecka) 101 400:-

Rapport-
utveckling 240 tim 234 000:-

Summa:   395 920:-

Den 1 september 2008 trädde Soci-
alstyrelsens nya föreskrifter om 
läkares specialiseringstjänstgöring 

och målbeskrivningar i kraft för alla läkare 
som är legitimerade efter 30 juni 2006.

Arbetet med att färdigställa en checklista 
som skall fungera som en mer detaljerad 
och fördjupad beskrivning till målbe-
skrivningen i infektionsmedicin är i det 
närmaste klar. Checklistan syftar till att 
definiera och förklara i huvudsak de 21 
delmålen men även gå in lite djupare på 
utbildningsstrukturen.

Vad gäller de första 12 delmålen som 
omfattar den medicinska kompetensen 
kommer det att bli tre olika kunskapsnivåer: 
att behärska och kunna handlägga, att ha 
kunskap om och att ha kännedom om. Listan 
kommer att tydligt visa vilken kunskapsnivå 
som skall uppnås för olika diagnoser och 
det kommer att gå att kryssa i om målet 
är uppnått. Det finns även utrymme för 
att anteckna egna kommentarer efter varje 
diagnos, vilket gör att man kan använda 
listan som ett aktivt arbetsredskap och ett 
hjälpmedel vid de regelbundna handledar-
samtalen.

De sista nio delmålen berör kommunika-
tiv kompetens, ledarskapskompetens samt 

kompetens inom medicinsk vetenskap och 
kvalitetsarbete, och dessa är mer allmängil-
tiga för alla specialistutbildningar. Vi har 
valt att inte kommentera dem så utförligt. 
Dock finns det enstaka riktlinjer bland annat 
angående det vetenskapliga arbetet som 
skall utföras.

Förhoppningsvis kommer checklistan 
att kunna presenteras i sin helhet innan 
sommaren.

sYlF har även kommit ut med en ST-policy 
som beskriver deras syn på Socialstyrelsens 
nya föreskrifter. Den är tänkt att fungera 
som ett stöd dels på ett mer centralt plan 
och för de lokala läkarföreningarna, dels för 
den enskilde ST-läkaren och studierektorn 
i samband med utformningen av speciali-
seringstjänstgöringen.

Sammanfattningsvis anser SYLF att:
• Specialiseringstjänstgöringen ska vara 

målstyrd.
• Specialisering ska ske på tillsvidarean-

ställningar.
• Sidoutbildningar ska vara målstyrda och 

ekonomiskt neutrala för ST-läkaren.
• Samtliga läkare under vidareutbildning 

ska ha en namngiven handledare, oberoende 
av anställningsform.

• Studierektor ska vara medsignatär på 
ST-kontrakt, utbildningsprogram och inty-
gande om uppnådd specialistkompetens.

• ST-läkare ska erhålla lön motsvarande 
den lön en färdig specialistläkare har efter 
5 års specialiseringstjänstgöring.

I den nya målbeskrivningen ställs ett ökat 
krav på dokumentation. Ett verktyg för 
detta kan vara Kompetensportföljen som är ett 
samarbete mellan Svenska Läkarförbundet 
och Svenska Läkaresällskapet för sina med-
lemmar för att lättare kunna planera och 
dokumentera sin kompetensutveckling. Man 
har dock tagit ett principbeslut att kliniker 
ska få använda verktyget trots att man inte 
är medlem i SLF eller SLS.

Arbetet med att lägga in de nya målbe-
skrivningarna och checklistorna i Kompe-
tensportföljen pågår. Man kan även doku-
mentera handledarsamtal m.m. 

Socialstyrelsen har inlett en förstudie om 
att digitalisera specialistansökan där Kompe-
tensportföljen kan komma att spela en viktig 
roll. Kanske kan detta bli ett bra framtida 
hjälpmedel men det återstår att se.

CaMIlla loranT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Yngreläkarspalten

Förväntade kostnader för drift och fortsatt 
utveckling av Infektionsregistret under 2009:

Sammanställning av det som fakturerats från 
Avensia under 2008:
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Margareta Eriksson är barnläkare 
som arbetat med infektioner – 
hon är inte specialist i infek-

tionssjukdomar.
– Men jag har randutbildat mig i infek-

tionsmedicin, 1974 på sjukhuset i Uddevalla 
– det var obligatoriskt att göra det på min 
tid, förklarar hon.

Margareta berättar att de själva har många 
läkare under randutbildning på Astrid Lind-
grens barnsjukhus. Det är både barnläkare 
(från andra delar av landet) samt blivande 
infektionsläkare.

– Vi har ofta fyra infektionsläkare som 
randar sig här på ett år, och så har det varit 
under lång tid. Därför har jag med åren 
träffat många infektionsläkare vilket lett till 
ett stort kontaktnät, fortsätter hon.

Den byggnad som idag heter Astrid Lind-
grens Barnsjukhus stod klar 1998, och då 
flyttade man över verksamheten från St. 
Görans barnsjukhus hit.

Till St. Göran kom Margareta redan 
under den första delen av 70-talet. Att hon 
ville läsa till läkare stod klart för henne i 
ganska tidig ålder. 

– Jag gjorde tidigt en avhandling om 
fosterskador, och disputerade redan 1971. 
Mitt intresse för fosterskador ledde med 
automatik till att jag även blev intresserad av 
nyfödda – speciellt infektioner hos nyfödda, 
berättar Margareta.

Det ledde vidare till ett infektionsintresse 
i stort hos barn.

– Intresset har sedan hållit i sig. Jag har 
hållit på med det i över 30 år nu, förklarar hon.

samma förhållanden
Under alla dessa år har Margareta samlat 
på sig en stor klinisk erfarenhet. Hon har 
varit verksam i Stockholm hela tiden – samt 
även i Etiopien.

– Första gången jag kom dit var år 1976. 
Det pågick då ett samarbete mellan St. 
Göran och en barnklinik i Addis Abeba. 
Samarbetet sträckte sig redan då långt bak i 
tiden, och det handlade mycket om under-
visning på olika nivåer.

– För mig var det slående hur likt arbetet 
i Etiopien var, jämfört med det här hemma. 
Barn är barn, föräldrar är föräldrar – och 
studenter är studenter!

Margareta berättar att samarbetet pågår 
fortfarande idag. Hon har sedan dess rest 
till landet minst en gång om året.

Margareta eriksson – barnläkare 
med intresse av infektioner

Margareta eriksson har ägnat huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv åt infektioner hos barn. 
Hon är idag en av landets ledande auktoriteter inom området. Hon arbetar som docent och 
överläkare på akutvårdsavdelning Q80 på astrid lindgrens Barnsjukhus, som ligger i direkt 

anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i solna.
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I Etiopien adopterade Margareta en flicka 
som följde med hem till Sverige. Det var 
1987. Hon heter Hanna, och var då drygt ett 
år. I år fyller hon 24, och Margareta berättar 
med omisskännlig glädje att hon nyligen 
blivit mormor.

Vi ber Margareta att försöka summera 
hur utvecklingen varit inom barnsjukvården 
i Etiopien under alla dessa år. 

– Utvecklingen i Afrika går väldigt lång-
samt, svarar hon.

– Kvaliteten på den medicinska utbild-
ningen är dock väldigt hög – vi ställer stora 
krav på studenterna!

Hon påpekar också att just när det gäller 
barn och infektioner så är det ändå mycket 
man kan göra.

samarbete viktigt
Det som nu har hänt i Sverige, enligt Mar-
gareta, är att vi får se fler barn från olika 
delar av världen.

– Det vanliga panoramat är sig likt värl-
den över. Till det lägger sig nu specifika 
sjukdomar som vi mycket sällan träffade på 
i början av min karriär. Det ställer krav på 
vidare kunskaper, anser hon.

När Margareta kom in i barnsjukvården, 
var det ungefär samtidigt som man där bör-
jade ta hjälp av föräldrarna i större omfatt-
ning.

– De stora salarna var borta då, men 
vårdtiderna var längre och vi hade fler barn-
sjuksköterskor som kunde stötta föräldrarna. 
Det saknar vi idag.

Hon förklarar att det vanligaste barnet med 
akut infektion är ett för övrigt friskt barn.

– Men barnet behöver ändå temporär 
sjukvård. Det handlar om andningsbesvär, 
uttorkning m.m. De är små!

Den moderna sjukvården har lett till fler 
överlevande kroniskt sjuka barn, påpekar 
hon vidare.

– I samband med infektionssjukdomar 
behöver de sjukhusvård. Därför behöver 
läkaren kunskaper om såväl infektionen som 
om grundsjukdomen de lider av. 

Därför är det Margaretas åsikt att det 
behövs erfarna barnläkare med goda infek-
tionskunskaper.

Hon påpekar att specialiteten pedia-
triska infektioner, som funnits i USA 
sedan länge, nu är godkänd inom EU 
och att antalet specialister i detta ämne 
ökar snabbt i Europa.

– I ett land av Sveriges storlek kan det 
vara svårt att på små barnkliniker upprätt-
hålla kompetensen. Då krävs att barnlä-
kare och infektionsläkare kan samarbeta 
– för barnets bästa!

Beräkna risker
Vi kommer in på det stora antalet studier 
som Margareta varit med om att publicera 
(mer än 200 artiklar).

– Det stora primärupptagningsområde 
vi har i Stockholm har lämpat sig för epi-
demiologiska studier av en hel population. 
Det gör att man kan beräkna risker. Det 
är ovanligt internationellt, där de stora 
sjukhusen inte har ett primärupptagnings-
område, utan istället tar remisser från olika 
populationer. De kan därför inte beräkna 
risker på samma sätt som vi gör.

Hon fortsätter med att förklara att det 
är den här typen av studier som hon och 
hennes kollegor varit intresserade av.

Det har också inneburit att Margareta 
varit flitigt anlitad som föreläsare.

– Undervisning är en del av min yrkes-
roll. Man måste dela med sig av sina erfa-
renheter, konstaterar hon.

en stor patientgrupp
Mortaliteten för barn är mycket låg i Sve-
rige. Infektioner bidrar med 5% (cirka 20 
tidigare friska barn årligen). 

De svåra fallen är ovanliga, delvis tack 
vare det svenska vaccinationsprogrammet.

– Min grundläggande uppfattning är 
att barn måste ha infektioner, för att de 
ska nå vuxen ålder med ett immunologiskt 
minne. Jag blir därför inte upprörd av 
att barn får infektioner på dagis. Det vi 
inte vill ha på dagis är stora utbrott som 
drabbar många barn samtidigt.

– Samtidigt måste vi vara uppmärk-
samma på de få barn som får allvarliga 
infektioner, och även hitta alternativa 
tillsynsformer.

Vi frågar därför hur Margareta ser på 
framtiden för vård av barn med infektioner.

– Jag hoppas att pediatriska infektioner 
får en starkare förankring i vårt land. Att 
ämnet får en starkare förankring i forskning, 
undervisning och klinisk handledning – och 
att vi får tid till just det.

– Pediatriska infektioner representerar 
en stor patientgrupp, och har en risk att 
försvinna i en forskningsmiljö som präglas 
av spetsforskning.

Hon återkommer ännu en gång till vikten 
av ett väl fungerande samarbete mellan barn- 
och infektionsspecialister.

slår inte av på takten
Det man slås av när man talar med Mar-
gareta är att hon hela tiden verkar så glad 
och entusiastisk. Vi kan därför inte låta bli 
att fråga om det också är så hon upplever 
sig själv. 

– Ja, det kan jag nog hålla med om, blir 
svaret.

– Och nyfiken. Jag tycker att många saker 
är spännande…

Till slut frågar vi om Margareta har några 
andra intressen – vad tycker hon om att göra 
på sin fritid?

– Resor. Jag älskar att få uppleva andra 
miljöer och kulturer, svarar hon.

Ändå vill hon inte utnämna någon favorit 
bland alla länder hon besökt – utom förstås 
Etiopien.

– Det är ett fantastiskt land – med vacker 
landsbygd, många kulturer och en rik his-
torisk bakgrund. Den långa historien har 
skapat ett stolt folk.

Men även om Margareta nu närmar sig 
sin 65-årsdag, innebär det inte att det med 
automatik kommer bli mer tid över för att 
ge sig ut på nya resor. 

– Jag tänker inte gå i pension. Jag kommer 
att fortsätta tills jag blir 67 – minst, avslutar 
Margareta Eriksson.

Infektionsläkaren kan bara tillägga att 
efter en pratstund med henne förefaller allt 
annat otänkbart. 

Per lUndBlad

Jag hoppas att pediatriska infektioner får en starkare förankring i vårt land. 
Att ämnet får en starkare förankring i forskning, undervisning och klinisk 
handledning – och att vi får tid till just det.
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Wikipedia – uppslagsverk som 
redigeras av användarna själva

Kan vi lita på det vi läser på Internet? 
Svaret är naturligtvis att det kan vi inte – lika lite som vi obetingat 
kan lita på annan information som når oss via andra medier.

Uppslagsverket Wikipedia har haft en närmast explosionsartad 
utveckling. Det är en bra resurs på många sätt, men man ska vara 
medveten om att det inte finns någon central kvalitetsgranskning 
och kontroll av det som publiceras där. Den står användarna för 
istället.

Helt andra förutsättningar
När man söker efter något på Google eller någon annan sökmotor, 
får man ofta en träff som leder till det Internetbaserade uppslags-
verket Wikipedia. Här har vi sökt på ordet influensa i Google och 
vi ser här en av de träffar vi får. Den är rankad nummer fyra när 
vi gör sökningen:

När vi klickar på denna länk, kommer vi till följande sida (se 
den stora bilden överst).

Wikipedia har fått ett fenomenalt genomslag på Internet, och 
därför blir det allt vanligare att vi hamnar i detta uppslagsverk när 
vi söker efter information på nätet. Antalet artiklar i Wikipedia 
ökar dessutom hela tiden.

Men vad är Wikipedia, och vad är det som skiljer detta upp-
slagsverk från andra som också finns på Internet? 

Det är ganska viktigt att man har klart för sig de förutsätt-
ningar som råder på Wikipedia, och det är dessa vi ska titta 
närmare på i denna artikel. Det skiljer nämligen sig en hel del 
mellan Wikipedia och t.ex. Nationalencyklopedin och Encyclo-
pedia Britannica.

Uppdateras ständigt
Till att börja med så är det helt gratis att använda sig av Wikipe-
dia. Den svenska Nationalencyklopedin har en Internetupplaga 
(med över 460 000 artiklar) som det kostar 549 kronor per år att 
prenumera på. Britannica kostar c:a 70 dollar om året.

Naturligtvis är det betydligt billigare att skaffa sig ett Internet-
konto till dessa, jämfört med att köpa dem inbundna i bokform. 
Det finns en annan fördel också: På nätet är det ju enkelt att 
snabbt uppdatera informationen i en viss artikel.

Wikipedia kallar sig för ”Den fria encyklopedin”, men det är 
inte först och främst kostnadsfriheten man syftar på då. Istället är 
det – och det är detta man ska vara medveten om – det faktum 
att vem som helst, när som helst, kan uppdatera och ändra i den 
information man hittar här!

Hela idén med Wikipedia är att alla kan komma åt och redigera 
den information som finns. Uppslagsverket uppdateras därför 
ständigt.
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Detta system har både för- och nackdelar. Det har också 
inneburit att Wikipedia har blivit omdebatterat och bl.a. kallats 
”världens största klotterplank”.

Ändå är det så att det finns många fördelar med uppslagsverket 
– en källkritisk granskning är som alltid självklar, men det gäller 
inte bara på Wikipedia. Just detta uppslagsverk tillhandahåller 
dock ovanligt bra möjligheter att utföra just en sådan.

300000 artiklar
Wikipedia grundades under början av 2001 av två personer – 
internetoperatören Jimmy Wales och filosofen Larry Sanger. 
Ordet wiki (som ursprungligen är hawaiianska och betyder snabb) 
står för en webbplats som är öppen för alla användare att redigera 
innehållet på.

Från början var språket engelska – och den engelskspråkiga 
versionen är fortfarande den mest omfattande. Den innehåller 
över två och en halv miljon artiklar (september 2008).

Innan utgången av 2001 fanns Wikipedia på 18 olika språk. 
Idag finns mer än 200 olika språkversioner av uppslagsverket. 
Det är viktigt att komma ihåg att varje språkversion utgör en 
egen version av Wikipedia.

Redan startåret 2001 kom den första svenskspråkiga versionen, 
men utvecklingen tog inte fart på allvar förrän under slutet av 
2002. När denna text skrives innehåller svenska Wikipedia drygt 
300 000 artiklar.

Principen är enkel: Någon skriver en faktatext om ett ämne, 
och publicerar sedan resultatet på webbplatsen. När någon 
annan sedan läser denna text, kan denne enkelt (det krävs bara 
några musklick) gå in och redigera den text som är publicerad. 
Detta gör naturligtvis även webbplatsen öppen för mindre nog-
räknade användare, som kan lägga till felaktiga fakta eller sådant 
som är att betrakta som rent klotter.

Två olika typer av sökningar
Men det har visat sig att om någon gör just det, så kommer andra 
användare – som är serösa och har ordentlig kunskap i ämnet – att 
snabbt ingripa för att återställa ordningen. I Wikipedia finns hela 
tiden en historik – man kan enkelt läsa hur sidan såg ut i tidigare 
versioner och man kan med ett enkelt musklick även återställa 
den tidigare versionen.

Det fantastiska är att det på det stora hela har visat sig fungera.

Vi ska visa hur det går till, och vi tar texten om influensa i den 
svenskspråkiga versionen som utgångspunkt. Vi går till adres-
sen www.wikipedia.se (som kommer att ändras i adressfältet till 
se.wikipedia.org/Portal:Huvudsida) och skriver sedan in ordet 
influensa i sökrutan.

Det finns två sätt vi kan hantera den sök-
ning vi vill göra. Om vi klickar på knap-
pen Sök direkt under sökrutan, kommer vår 
sökning att omfatta alla artiklar i Wikipedia 
som innehåller ordet influensa – alltså på 
samma sätt som om vi utför en sökning på 
ordet i en sökmotor. I det här fallet ger det 
1595 träffar.

Om vi däremot vill använda Wikipedia 
på samma sätt som vi använder ett uppslags-
verk – alltså slå upp ordet influensa som ett uppslagsord, för att 
läsa den artikel som finns om influensa – klickar vi istället på Gå 
till direkt under sökrutan.

För att förklara skillnaden mellan dessa två sökningar kan vi 
illustrera med en annan artikel i Wikipedia: Slår man upp arti-
keln om Spanska sjukan, så förekommer ordet influensa även i 
den texten – men ämnet är alltså Spanska sjukan. En sådan träff 
genereras om man klickar på Sök. Däremot kommer vi direkt till 
artikeln om just influensa om vi klickar på Gå till.

sidornas egna historik
Längst upp på den sida vi kommer till när vi kommer till artikeln, 
finns det fyra flikar – artikel, diskussion, redigera och historik. Detta 
gäller för alla artiklar vi hittar på Wikipedia. När vi kommer till 
sidan är det fliken artikel som är aktiverad.

Vi klickar på fliken historik. Här ser vi ett utsnitt av övre delen 
av sidan (se bild 4).

Var gång någon ändrar i uppslagstexten om influensa, skapas 
en logg på den här sidan. I normalinställningen ser vi de 50 senaste 
loggfilerna. Längst ned kan vi klicka oss bakåt – 50 i taget – och 
på så sätt komma fram till den första loggfilen. På detta sätt kan 
vi konstatera att den första texten skapades 18 november, 2003 
kl. 15:42.

Sedan den gången har alltså ett stort antal redigeringar av 
texten ägt rum. Genom att räkna loggfilerna kommer vi fram till 
att ganska exakt 100 sådana redigeringar är gjorda.

Bild 4
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Vi tittar på de två senaste loggfilerna. (När denna text skrevs 20090126).

Längst till vänster finns orden (nuvarande) och (föregående). Från och med den andra loggfilen är bägge klickbara. På så sätt kan 
vi snabbt se vad det är som ändrats mellan de olika versionerna.

För att illustrera hur det kan se ut, klickar vi på två äldre loggfiler – 27 oktober, 2007 
och den dessförinnan, 7 maj, 2007 och markerar dessa. Därefter klickar vi på knappen 
Jämför angivna versioner.

Den sida vi då kommer till har två spalter, där de textavsnitt som ändrats är markerade med olika färger – gult för den äldre versionen 
och grönt för den nyare. Själva ändringarna är markerade med röd text. Vi ser här ett utsnitt av sidan:

Vi kan då konstatera att alla ändringar som skett den här 
gången är av grammatisk karaktär. I meningen ”Hög feber är 
vanligt” har ordet vanligt ändrats till vanlig. De andra ändringar 
som gjorts är att ordet viktigt på samma sätt ändrats till viktig, 
och i avsnittet om influensavaccin står meningen ”I mitten av 
februari varje år tas ett beslut inom WHO…” där man ändrat 
ordet tas till fattas – ”…varje år fattas ett beslut…”.

användarnamn eller IP-nummer
Vem är det då som utfört dessa ändringar? Om vi tittar på logg-
filerna kan vi se ibland se en signatur. Om en sådan inte finns, 
står där ett IP-nummer istället. 

Ett IP-nummer är den adress en dator som är uppkopplad mot 
Internet per automatik erhåller, och då vet vi naturligtvis inte 
något ytterligare om den person som står bakom ändringen. Vi 
kan dock se i en sammanställning (om vi klickar på IP-numret) 
om samma IP-nummer dyker upp i andra artikelsammanhang 
på Wikipedia, samt klicka för att se dessa – och därigenom söka 
bilda oss en uppfattning om relevansen i denne persons andra 
korrigeringar.

Om det finns ett användarnamn, klickar man på det istället 
och kommer då till en sida där personen i fråga presenterar sig 
själv. Även här finns en sammanställning av vad signaturen utfört 
för redigeringar på Wikipedia, och som vi kan ta del av. Ibland 
presenterar personerna sig med namn och adress, ibland skriver de 
endast allmänt om sig själva. Det viktiga är att vi kan granska vad 
de tidigare och senare utfört för andra redigeringar. Det hjälper 
oss att skapa en uppfattning om deras allmänna trovärdighet.

Så här (se bild 8) presenterar sig en av användarna som redi-
gerat artikeln om influensa. (Vi har kryssat över vissa uppgifter.)

diskutera eller redigera
Vi kan också diskutera innehållet i en artikel. Då klickar man på 
fliken diskussion längst upp på sidan. Just den här texten ingår 
i Projekt medicin – ett försök att kvalitetsgranska, förbättra och 
standardisera viktiga medicinrelaterade artiklar på Wikipedia. Här 
är det fritt fram att anmäla sitt intresse – för att vara med och 
förbättra den aktuella texten man klickat sig från, alternativt gå 

med i projektet som deltagare, eller att bara diskutera innehållet 
i dessa texter. Det är bara att klicka vidare på det man önskar.

Slutligen kan vi alltså direkt redigera den text vi läser – utan 
att först gå med i någon grupp. Det kan ske genom att vi klickar 
på fliken redigera längst upp på sidan. Då kommer hela texten att 
öppna sig i en särskild ruta där vi kan skriva in våra ändringar, 
förhandsgranska hur slutresultatet kommer att se ut, och sedan 
välja att spara dem.

Länken redigera finns också efter varje ny underrubrik. Klickar 
vi där är det bara den text som visas under den aktuella under-
rubriken som öppnas i redigeringsrutan.

Bild 8
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I båda fallen skapas en loggfil, och den ändrade texten kommer 
snart att visas i Wikipedia.

Källredovisning
När man redigerar en text på Wikipedia förbinder man sig till att 
den text man publicerar inte är kopierad ur ett copyrightskyddat 
verk. Det är knappast så att man kan bötfällas för det om man 
gör det ändå – i alla fall inte om man gör det anonymt – men 
den kommer ganska snabbt att bli raderad.

Den sista länken för varje loggfil är nämligen ”gör ogjord”. 
Ett klick på den, så tas obarmhärtigt den redigering man gjort 
bort. Kom ihåg att detta kan alltså alla som klickar sig in till 
loggfilerna göra!

Man vill dessutom att den som gör en redigering av en text 
också lämnar en källa till de faktauppgifter man lämnar. Dessa 
referenser presenteras med små upphöjda siffror i anslutning till 
texten. Så här ser de ut:

Källorna är samlade längst ned under artikeln. Ett klick på 
själva siffran för oss direkt ned till denna förteckning. I det här 
fallet är det en länk till Läkemedelsverkets hemsida. 

I exemplet ovan är orden epidemier och Läkemedelsverket län-
kade. Det ser vi eftersom de är markerade med blått. Det innebär 
att just dessa ord finns som egna uppslagsord på Wikipedia, och 
vi kan förflytta oss direkt till dessa artiklar genom att klicka på 
orden.

lika bra som encyclopedia Britannica
Fungerar verkligen då det här?

Wikipedia är, som vi redan konstaterat, en omdiskuterad före-
teelse. Men strukturen som vi redogjort för, medger under alla 
omständigheter att vi har unika möjligheter till att själva källkri-
tiskt granska det vi finner i uppslagsverket.

Den ansedda tidskriften Nature lät göra en studie i frågan. Man 
valde ut ett stort antal artiklar i varierande ämnen och skickade ut 
dem till sina granskare för undersökning. Undersökningen gick ut 
på att två artiklar över ett ämne – en från Wikipedia (den engelska 
versionen) och en från Encyclopedia Britannica – jämfördes och 
kvalitetsgranskades av Natures experter. Tidningens granskare 
fick dock inte veta var de kom ifrån, utan de ombads att endast 
kvalitetsgranska informationen i texterna. 

Sammanlagt 42 granskare levererade kommentarer som var 
användbara om ett stort antal artiklar. Totalt fann de åtta fel – 
och dessa fördelades jämt mellan de båda uppslagsverken: Fyra 
faktafel i Britannica och fyra i Wikipedia!

De påpekade också småfel, och totalt konstaterades 162 sådana 
i Wikipedia-materialet mot 123 i motsvarande material från Bri-
tannica.

Inga stora skillnader alltså. Och om inte annat så tjänar denna 
studie till att visa på att man inte blint ska förlita sig på någon 
källa!

Svenska Dagbladet utförde ett liknande test – de lade avsiktligt 
ut felaktig information – och det tog en, respektive tre, dagar innan 
tidningen kunde konstatera att den blivit raderad.

Referenser till dessa undersökningar återfinns i slutet av denna 
artikel.

Källkritik – som alltid
Sammantaget så är Wikipedia varken ett klotterplank eller en 
källa till absolut och oantastlig kunskap. Men det är knappast 
något annat uppslagsverk heller…

Det som är bra är att Wikipedia är kostnadsfri och dessutom 
helt reklamfri. Man lever på donationer av användare – och när 
man strax före jul gick ut med ett upprop för mer medel, hörsam-
mades detta över förväntan.

Wikipedia är absolut bättre än sina ”seriösa” konkurrenter när 
det gäller populärkultur och ofta även när det gäller samhälls-
frågor. Det beror naturligtvis på att det är ämnesområden som 
intresserar många av dess användare.

Wikipedia – och den filosofi som ligger bakom – engagerar. 
Det finns all anledning att tro att uppslagsverket har framtiden 
för sig. 

Men självklart är det så att man ska ha med sig sitt källkritiska 
sinne, överallt på Internet. Det gäller alltså i högsta grad även på 
Wikipedia.

Per lUndBlad

1. Läs mer om Wikipedia på:  
www.almhult.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/
gemet/kunskapsguiden/tanker/kallkritik/wikipedia.4.6c60
3f99112b8bcbfe6800014018.html – enklare är att skriva 
wikipedia älmhults kommun i google och sedan ta den länk 
som har domännamnet almhult.se (tredje uppifrån när denna 
text skrives).
Sidan är väl värd att söka upp – här finns flera länkar om 
olika aspekter på Wikipedia, och framför allt en länk till en 
instruktiv film som närmare reder ut hur man använder upp-
slagsverket till att bedriva källkritik.

2. Läs mer om Natures studie på 
news.cnet.com/2100-1038_3-5997332.html

3. Svenska Dagbladets undersökning finns på adressen 
www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_305804.svd

4. Regionbiblioteken i Sverige har 
gett ut en skrift Wikipedias fel och 
brister – en angelägenhet för biblote-
ken? som också är mycket läsvärd. 
Den består av 33 sidor i pdf-format 
som kan hämtas på:  
www.regionbiblioteket.stockholm.se/
upload/_Dokument/ 
wikipedia.pdf

Fotnoter

VS
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 15 januari 2009

Närvarande: Åsa Hallgårde, Torsten Holmdahl, Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö, Jonas Hedlund, 
Jonas Sundén-Cullberg, Katarina Westling, Camilla Lorant, Anna Jerkeman adj §1–9, 
gunlög Rasmussen adj §1–13

§ 1 
Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.
Nya och gamla styrelseledamöter presente-
rade sig för varandra.

§ 2 
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Camilla Lorant.

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet 
den 9/10 2008 granskades och fastställdes. 
Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 Ordförandes ärenden Å.H.
Rapport från Läkarförbundets fullmäkti-
gemöte

Rapport från avslutningsmöte i revisors-
gruppen. Efter tio år är nu alla kliniker revi-
derade. Framgent satsar vi på arbetet via våra 
kvalitetsregister och SPUR-inspektionerna 
som ska fortsätta med femårsintervall som 
målsättning. Nya SPUR-revisorer kommer 
att behöver utses. Förfrågan om förslag på 
nya revisorer ska gå ut till verksamhets-
cheferna.

Tomas Vikerfors slutar som sammankal-
lande för kvalitetsregistren till sommaren. 
Styrelsen beslutar att ny sammankallande 
blir Gunlög Rasmussen.

Inbjudan från Läkaresällskapets utbild-
ningsdelegation till en dag 9 mars om 
utformningen av checklistor i målbeskriv-
ningarna. I första hand deltar Bengt Björk-
holm i SPUK och C.L.

Kommentarer till artikeln på DN debatt 
och hur vi ska arbeta vidare med opinions-
bildningen. Fortsatta kontakter med Strama, 
SoS och Läkarförbundet.

§ 6 Redaktörens ärenden A.J. och K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 1/09.

Idéer för kommande artiklar diskuterades.
Muntlig rapport från läsvärdesundersök-

ningen som gick ut med nr 4/08. Mycket 

positiv respons. En sammanställning 
kommer att presenteras i nr 1/09.

Nytt avtal med Mediahuset ska diskuteras 
på internatet i höst.

§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S. S. 
Inkommande remisser: 0
Besvarad remisser: 
Remiss från Socialstyrelsen, Bedömning 
och poängsättning vid SPUR-inspektion. 
Besvarad av Gunlög Rasmussen och Ann-
Sofi Duberg, Örebro.

Rapport från projektet PRISS (pro-
tesrelaterade infektioner ska stoppas)
Sommaren 2008 startade ett nationellt 
multidisciplinärt projekt för att minska 
den reala infektionsfrekvensen vid elek-
tiva protesoperationer i knä och höft med 
minst 50%. Projektet genomförs i sam-
verkan mellan Svensk Ortopedisk Fören-
ing, Svenska Infektionsläkareföreningen, 
Ortopedsjuksköterskor i Sverige (sektion 
inom SFF), Riksföreningen för operations-
sjukvård, (sektion inom SFF), sektionen för 
Ortopedisk-Kirurgisk rehabilitering inom 
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 
(LSR) med stöd av  Landstingens Ömse-
sidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Planerar artikel med information om 
projektet i Infektionsläkaren nr 2/09.

§ 8 
Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Hitintills 23 anmälda medlemmar till mötet 
i Mariefred. Fyra anmälda från industrin. 
Sista anmälningsdag idag 15/1. En påmin-
nelse utgår till klinikerna via mejl.

Inbjudan till höstutbildningen kommer 
ut med Infektionsläkaren 2/09 och på hem-
sidan.

§ 9 
Rapport från vetenskaplige sekr J.H.
Remiss från Läkemedelsverket om för-
slag på nya terapiområden för workshops. 
Redan nu är flera infektionsteman på gång. 
Hud- och mjukdelsinfektioner, Borrelia, 
CMV, svampinfektioner hos hematologiska 
patienter. Uppmärksammar att två områden 

inte uppdaterats sedan 1998; Infektiösa 
diarréer och Fästingöverförda infektioner. 
Dessa bör uppdateras. Förfrågan går ut till 
klinikerna om förslag på eventuellt nya 
områden.

Riksstämman 25–27 nov 2009.
Tema: Att veta vad vi gör och göra vad vi vet.

Infektionssjukdomar är ett av åtta defi-
nierade sjukdomsområden.

Förslag på ämnen för symposier diskute-
rades. Deadline 1 mars. 

Deadline för postrar 28 aug. Nytt för i 
år är obligatorisk postersession. Förslag om 
PDF-filer med postrarna på hemsidan.

Rapport från Per Folin som har varit på 
möte i riksstämmodelegationen. Läkaresäll-
skapet har anammat konceptet med Ungt 
forum och planerar ett större program på 
tisdag 24/11. Eventuellt samordnar vi vårt 
Ungt forum med detta.

Gemensamma av SLS arrangerade fest-
ligheter: Onsdag 25/11 gemensamt mingel i 
Älvsjö sponsrat av Stockholms stad. Torsdag 
26/11 fest på Münchenbryggeriet för 900 
pers mot kuvertavgift på ca 500 kr.

Styrelsen diskuterade möjligheten att 
förlägga årsmötet till lunchen onsdag 25/11.

§ 10 Rapport från skattmästaren B.W.
Presenterade bokslut för 2008 och budget-
förslag för 2009.

Som nya ordinarie medlemmar i fören-
ingen antogs: 

Camilla Lorant, ST-läkare, Inf klin 
Uppsala, Janina Fries, ST-läkare, Inf klin 
Sundsvall, Paula Westerlund, leg läk, Inf 
klin Jönköping, Daniel Bremell, leg läk, 
Inf klin SU Göteborg, Karin Ouchterlony, 
leg läk, Inf klin Karlstad, Hanna Blank, 
leg läk, Inf klin Kristianstad, Anna-Karin 
Lidström, ST-läkare, Uppsala, Maria Bäck, 
ST-läkare, Karlstad.

Beslutade att Hansen övertar faktureringen 
av Fallseminariet. Detta möjliggör för klini-
kerna att dra av momsen för anmälnings-
avgiften. 

Nya medlemsmatrikeln kommer med 
nr 1/09. 
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§ 11 Styrelsemöte i Göran Sterners resesti-
pendiefond
Presenterade Bokslut för Göran Sterners 
resestipendiefond 2008.

18.000 kr kan delas ut 2009. Annons om 
stipendiet gick ut med nr 4/08 och påmin-
nelse kommer i nr 1/09.

§ 12 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK G.R. och C.L.
Fortsatt arbete med checklistan till målbe-
skrivningen. Nästa möte med SPUK v.4. 
Målsättning att vara klara under våren.

§ 13 Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister T.H.
Programgrupper:
Virala meningoencephaliter blir klar under 
kommande år.
CNS-infektioner har inlett sin revision.
Hemsidans innehåll och layout diskuterades.
Kvalitetsregister:
SKL har beviljat 500.000 kr för registret 
2009.
Från 090701 blir ny sammankallande för 
styrgruppen Gunlög Rasmussen 

Förslag från Tomas Vikerfors att kvali-
tetsregistret ansluts till NKO (Nationellt 
kompetenscentrum för rörelseorganens 
sjukdomar). Detta skulle möjliggöra en 
individuell inloggning för ökad sekretess. 
Ett krav från styrelsen för denna förändring 
är att det ger möjlighet till ett individuellt 

valt lösenord. Fortsatt diskussion om detta 
inför senare beslut.

Styrelsen beslutade att inte bifalla ett 
inkommet förslag att Meningitregistret 
skulle byta namn till Registret för bakteriell 
CNS-infektion inkluderande hjärnabscess. 
Styrelsen beslutade att inte genomföra före-
slagen förändring av Meningitregistret vid 
inmatningen via Comportos registerverktyg 
med tillägg av register för hjärnabscesser i 
nuläget. Styrelsen vill förtydliga att förslag 
på nya register eller större förändringar i 
befintliga register ska anmälas till kvali-
tetsregistrens sammankallande som sedan 
bereder frågan inför beslut i styrelsen. Vid 
dessa beslut beaktar styrelsen helheten avse-
ende förändringens betydelse, mottagande 
ute på klinikerna och ekonomin. T.H. har 
fortsatt dialog med Tomas Vikerfors i det 
aktuella ärendet som tas upp igen på nästa 
styrelsemöte.

En sekreterare anknuten till kvalitetsre-
gistret har anställts på 25%. Till styrgruppen 
har även adjungerats en epidemiolog och 
en statistiker.

Täckningsgraden på inmatningar i kva-
litetsregistren ska vara en kvalitetsindikator 
för klinikerna 2009.

§ 14 Svenska Infektionsläkarföreningens 
firmatecknare för 2009
Beslutades att firmatecknare för Svenska 
infektionsläkarföreningen är var för sig för-

eningens ordförande Åsa Hallgårde samt 
skattmästare Bengt Wittesjö.

§ 15 Styrelsens arbetsformer 2008
•	 Styrelsemöte	12/3,	Stockholm.
•	 Styrelsemöte	6/5,	styrelsen	träffas	på	 

kvällen 5/5, Borås.
•	 Styrelseinternat	2–4/9,	Umasjö.
•	 Chefmöte	15–16/10,	styrelsen	träffas	på	

kvällen 14/10, Sigtunahöjden.
•	 Riksstämman	25–27/11,	 

Älvsjö Stockholm.
•	 Årsmöte	26/11,	Älvsjö	Stockholm.

§ 16 Övriga frågor
B.W. rapporterade från ett möte om Nysam 
i samband med Riksstämman 2008. De tio 
nu anslutna klinikerna träffades tillsamman 
med Helseplan. Genomgång av de data som 
nu registreras in och förslag på förändringar. 
Å.H. är inbjuden till nästa möte feb 2009. 
Målsättningen i gruppen är att alla kliniker 
successivt ska ansluta sig till Nysam. En 
utvecklad registrering skulle på sikt kunna 
ersätta den nuvarande tjänsteenkäten.

§ 17
Ordförande Å.H. avslutade mötet.

Stephan Stenmark  Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde  Ordförande

Camilla Lorant  Protokolljusterare

§ 1 
Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§ 2 
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Jonas Sundén-Cullberg.

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet 
den 15/1 2009 granskades och fastställdes. 

§ 5 Ordförandes ärenden Å.H. 
Rapport från möte tillsamman med Nysam. 
Å.H. tror att detta kan ersätta verksamhets-
rapporten i framtiden. Datainsamlingen är 
under anpassning till ingående infektions-
klinikers verksamhet och önskemål. Frågan 
kommer återigen att tas upp vid chefsmötet 
i höst.

Å.H. har skrivit ett brev till Socialstyrelsen 
angående namnbyte på specialiteten från 
Infektionsmedicin till Infektionssjukdomar.

Ordf i SLF är kontaktad angående sam-
arbete om patientsäkerhetsfrågor kopplade 

till vårdplatser, enkelrum, resistensutveck-
ling och vårdhygien. Troligen kommer en 
gemensam ledare i Läkartidningen.

Å.H. har blivit kontaktad av SLF:s vice 
ordf Marie Wedin med önskemål om ett 
gemensamt program på riksstämman som 
en del i SLF:s patientsäkerhetskampanj, PS.

Förslag på nya SPUR-inspektörer disku-
terades. Å.H. tar kontakt med de föreslagna 
inspektörerna. Bengt Hill, Pia Forsberg, Clas 
Ahlm, Robert Schwarcz, Nils Kuylenstierna, 
Anna Werner, Susann Stiernstedt, Johan 
Darelid. Anne Tideholm.

§ Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen

Infektionskliniken Karolinska, Solna 12 mars 2009

Närvarande: Åsa Hallgårde, Torsten Holmdahl, Stephan Stenmark, Jonas Hedlund, Jonas Sundén-Cullberg, 
Katarina Westling, Camilla Lorant 
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Å.H. kontaktar verksamhetscheferna för 
förslag på ST-läk till RAV-stipendiat 2009. 
Styrelsen tar beslut vid mötet i maj.

S.S åker på specialitetsföreningarnas 
representantskapsmöte 31 mars.

Ingen från styrelsen har möjlighet att åka 
på möte i SLF:s regi om läkares fortbildning 
20 mars.

Torsten Sandberg är utsedd som infek-
tionsläkarföreningens kontaktperson till 
Janusinfos undergrupp Läkemedel och 
fosterskador.

Remissvar: ”Remiss på förslag till rekom-
mendation för profylax till vuxna mot difteri 
och stelkramp” Dnr 30-360/2009 till Soci-
alstyrelsen i samarbete med Lars Lindqvist 
och Erik Ekvall

Yttrande om Körtelfeber och arbetsför-
måga till Socialstyrelsen.

§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Inkomna remisser: Från SLF Betänkandet 
Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behö-
ver göras? (SOU 2008:117) Besvaras av S.S.
Besvarade remisser: Inga.

Rapport från PRISS-projektets fortsatta 
arbete.

§ 7 Rapport från fortbildningsansv. J.S-C. 
Skriftlig rapport
Tankar om fler fortbildningskurser för spe-
cialister. T.ex. 1-2 dagars fördjupningskurser 
med utgångspunkt i ämnena i programgrup-
perna och befintliga SK-kurser. J.S-C arbetar 
vidare med frågan.

Vårutbildningen i Mariefred är fulltecknad.
Höstutbildningen i akut internmedicin 

24–25/9. Sju delområden, alla föreläsare 
klara. Annons kommer i Infektionsläkaren.
Genomgång av remissen från SLF om läkares 
fortbildning. Å.H. skickar in styrelsens svar.

 § 8 Rapport från vetenskaplige sekr J.H.
Besvarade remisser: Till läkemedelsverket 
med förslag på kommande ämnen på work-
shops för behandlingsrekommendationer.
Rapport från sekreterarmöte i SLS 9/2. Fort-
satt minskat antal besökare på riksstämman, 
senast 13 319. Även minskat antal delegater, 
senast 5 300.

Vid årets stämma sker en utökning från 
8 till 13 sjukdomsområden, varav vi är ett.

Vi har lämnat in ansökan om fyra sym-
posier:

”Vanans makt och husets vin, antibiotika 
och sjukdomspanoramat i Sverige”, mode-
rator Inga Odenholt.

”Hepatit B, hur kan behandling och 
profylax förbättras?”, moderator Gunnar 
Norkrans.

”Hur diagnostiserar vi och behandlar infek-
tioner i CNS?”, moderator Marie Studahl.

”Tarmsmitta på sjukhus”, moderator 
Britt-Marie Eriksson.

2/4 beslut om symposierna, allmänna pro-
grammet presenteras i maj. Inte klart än om 
krav på IPULS-granskning av symposierna.

28/8 deadline för postrar och föredrag, 
klart program i september.

Planerar att hålla årsmötet till lunchen 
onsdag 25/11.

Pfizerstipendiet 2009. Genomgång av 
de nio ansökningarna. Tre stipendiater får 
25.000 kr vardera. Karolin Falconer Stock-
holm, Anna Nilsson Malmö och Arvid Edén 
Göteborg.

Göran Sterners Resestipendium 2009 
tilldelas Malin Inghammar från Lund med 
18.000 kr.

Rochestipendiet 2009. Två stipendiater 
får 37.500 kr vardera. Karolin Falconer 
Stockholm, Ann Sophie Duberg Örebro.

§ 9 Rapport från skattmästaren B.W. 
Skriftlig rapport
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs: 

Elin Hedman, ST-läkare, Inf klin Öst-
ersund, Charlotte Lybeck, leg läk, vik ul, 
Inf klin Örebro, Catharina Missailidis, ST-
läkare, Inf klin, KS Huddinge, Marcus Ahl, 
ST-läkare, Inf klin, KS Huddinge.

§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2/09 före-
drogs av Katarina Westling. Deadline 7/4, 
utgivning 7/5.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK C.L.
SPUK har prioriterat bland förslagen till 
nästa års SK-kurser. Åtta kurser är anmälda.
Vid ett möte i SPUK 30–31/3 ska checklis-
tan till målbeskrivningen bli klar.

Rapport från möte 9/3 om utformningen 
av checklistor i målbeskrivningarna på Läka-
resällskapet.

Diskuterade tema för ungt forum 2009.

§ 11 Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister T.H.
Genomgång av material som kan läggas in 
på hemsidan.

Beslutade att införa möjligheten att lägga 
ut vikariatsannonser från infektionsklini-
kerna på hemsidan.

Arbetet med uppdatering av CNS-infek-
tioner pågår, virala meningoencephaliter blir 
klart under året.

Presentation av regelverk för kvalitets-
registret.

Rapport från styrgruppen i Infcare HIV:s 
kvalitetsregister.

§ 12 Övriga frågor
Planering inför internatet i september

§ 13
Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark  
Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde  

Ordförande
Jonas Sundén-Cullberg  

Protokolljusterare

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen välkomnar följande nya medlemmar  

som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Elin Hedman, Östersund
Charlotte Lybeck, Örebro

Catharina Missailidis, Huddinge
Marcus Ahl, Huddinge 

 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
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Kongresser & Möten 2009/2010

2009
16-19 maj 19th eCCMId

Helsingfors, Finland 
http://www.escmid.org/ 

24-28 maj 11th Conference of the International  
society of Travel Medicine 
Budapest, Ungern 
www.istm.org

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

11-13 jun nobelsymposium: 
acute Infections Caused by gram-Positive Bacteria 
Stockholm

18–21 jun 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 

3-6 sept ssaC – 26th annual meeting of the scandinavian 
society for antimicrobial Chemotherapy 
Tromsö, Norge 
www.ssac.nu

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

22 okt  regionmöte inom HIV 
göteborg 
torbjorn.stromberg@abbott.com

22 okt  Kongressammanfattning inom HIV 
göteborg 
torbjorn.stromberg@abbott.com

23-26 sept 8th nordic-Baltic Congress on Infectious diseases 
St Petersburg, Ryssland 
www.onlinereg.ru/nbcid2009

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

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

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/ 

2010
24 mars World TB day

10-13 april 20th eCCMId 
Wien, Österrike 
http://www.escmid.org/ 

22-27 aug 14th International Congress of Immunology 
Kobe, Japan 
http://www.ici2010.org/ 

7-10 okt XIVth Meeting of the european society  
for Immunodeficiencies (esId) 
Istanbul, Turkiet 
http://www.esid2010.org/ 

1 dec World aIds day 
http://www.worldaidsday.org/ 

göran Sterners Resestipendium på 18.000 kr 
har i år tilldelats Malin Inghammar vid 

Infektionskliniken i Lund 


