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Vänner!

J

ul och Nyår har passerat och det är kallt ute. Varmt känns det i alla fall
när jag tänker på de stora insatser som görs runt om i landet för att mottagandet av skyddsbehövande flyktingar som når oss ska fungera. Inte
minst kan nämnas de frivilliga insatser som många pensionerade kollegor
gör utöver den ordinarie verksamheten i vården. Det visar igen vilken resurs
vi har i våra äldre läkare. Fördelen är att det inte behövs några omfattande
introduktionsprogram, erfarenheten räcker långt. Då och då nås vi i media
av oron för att flyktingströmmen ska medföra stora infektionsproblem med
t.ex. inflöde av resistenta bakterier och visst ökar problematiken, men det
är flera faktorer som påverkar. Ökad rörlighet, turism och givetvis migration/flykt bidrar, men det är viktigt att komma ihåg att vi har beredskap
och redskap i vården på kliniker och myndigheter för att hantera dessa flöden. Jag vågar påstå att det inte finns något som idag tyder på att vi skulle
förlora kontrollen över smittspridningen. Utbrott kan drabba i värsta fall
-ja, men det kan vi hantera. Därför är det viktigt att nationellt outtröttligt
fortsätta bygga de strukturer som krävs för att motverka resistensutveckling och spridning genom bland annat Strama-arbete, sjukhushygien och
infektionsläkarnas insatser tillsammans. Ett redskap där infektionsläkare
spelar en viktig roll är den Nationella kompetensgruppen Strama som nu
går vidare med att formulera förskrivningsmål för slutenvården, nationella
riktlinjer för antibiotikabehandling på sjukhus och utveckling av infektionsverktyget som exempel.
Arbetet inför Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Helsingborg
går vidare. Planeringen för mötet i Karlskrona 2017 är också i full gång. Styrelsen har haft ett möte med de mikrobiologiska föreningarna och tillsammans
har vi beslutat att fortsätta det fördjupade samarbetet mellan föreningarna.
Samtidigt vill jag gärna uppmärksamma det nordiska samarbetet i NSCMID
(Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). I september
förra året genomfördes en mycket uppskattad och intressant konferens i Umeå
med tema både avancerad mikrobiologi och klinisk infektionssjukvård. Under
mötet hölls en nordisk ordförandekonferens som syftade till att öka samarbetet
vetenskapligt och kliniskt. NSCMID2016 hålls i Rovaniemi, Finland 15-18
september, för 33:e gången, med förutom förväntat bra program en spännande
stad.
Så, med stor förväntan på våren och de första fågelsträcken över Öland och
ett intressant möte i Helsingborg avslutar jag dessa rader.

Göran Günther
ordförande
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Helsingborgs infektionsenhet
- värd för årets vårmöte
Förberedelserna för årets Infektionsvecka och mikrobiologiskt vårmöte
är i full gång. Årets värd är infektionsenheten i Helsingborg.

E

fter en tuff period med neddragningar av vårdplatser, byten av chefer
och en omfattande sjuksköterskeflykt, börjar verksamheten kunna se framåt igen.
– Nu kan vi öppna vi vårdplatserna igen.
Det känns som en seger, säger Maria Josephson, sektionschef vid Helsingborgs
lasarett.
Det tar bara cirka en kvart att promenera från centralstationen till lasarettet
som är beläget på höjden vid Bergaliden
i närheten av Kärnan, ett av stadens mest
kända landmärken. På medeltiden var det
en större borganläggning. I dag finns ett
kvarvarande torn från 1300-talet, väl värd
ett besök.
Helsingborg lasarett är ett av Region
Skånes fyra specialiserade akutsjukhus.
Just nu pågår en omfattande utveckling
av sjukhusområdet och nära fem miljarder
har investerats i om- och nybyggnader.
– Lokalerna som är över 40 år gamla
är slitna och i stort behov av en modernisering. Det pågår en ombyggnation och
upprustning av hela sjukhuset samtidigt
som det byggs en ny mottagningsbyggnad
bredvid sjukhuset. Det har varit ganska
rörigt en tid och i samband med ombyggnaden är det omflyttningar av verksamheter och neddragning av vårdplatser, säger
Maria Josephson, sektionsledare för infektionsenheten samt medicinskt ledningsansvarig.
Samarrangemang
Infektionsenheten är värd för årets vårmöte som äger rum den 23 till 27 maj på Helsingborgs arena.
Som förra året är mötet ett samarrangemang mellan Infektionsläkarföreningen,
infektionssjuksköterskorna och de mikrobiologiska föreningarna. Från måndag till
och med tisdag lunch är det mikrobiologerna som ansvarar för programmet. Från
tisdag till onsdag lunch är det ett gemensamt program. Därefter tar Infektionslä-

karföreningen vid fram till avslutningen
på fredag.
Precis som förra året kommer infektionssjuksköterskorna att ha ett parallellt
program från torsdag till fredag.
– Vårmötet är ett viktigt vetenskapligt
möte, inte minst när det gäller fortbildning. Mötet känns särskilt viktigt nu när
LIF-avtalet har skrivits om och möjligheten att åka på internationella konferenser
har begränsats, säger Maria Josephson.
I drygt ett år har hon varit sektionschef
och medicinskt ledningsansvarig. Hon
blev färdig specialist 2010 och kom till
Helsingborgs lasarett 2012. Dessförinnan
arbetade hon dels som specialistläkare vid
Vårdhygien i Malmö, dels på Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i
Malmö.
– Det var lärorikt. Vårdhygien arbetar
med att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och minska risken för
smittspridning i vården. Jag fick sätta mig
in i den omfattande problematiken med
multiresistenta bakterier, en fråga som vi
måste ta på stort allvar.
I september förra året infördes ett särskilt program ”antibiotic stewardship” på
ett flertal avdelningar på Helsingborgs
lasarett. Två gånger i veckan besöker en

Maria Josephson

infektionsspecialist avdelningarna och
tillsammans med ansvarig läkare går de
igenom alla patienter som behandlas med
antibiotika. Syftet är att justera och optimera antibiotikaanvändningen.
– Infektionsläkare besöker även dagligen
IVA, medicinsk akutvårdsavdelning och
hematologen. Vi har också fasta konsulter
på övriga sjukhuset och även på sjukhuset i
Ängelholm två halvdagar per vecka. Vi har
också ett nära samarbete med ortopedkliniken. Tillsammans med endokrinologerna, ortopederna och den ortopedtekniska
enheten bedriver vi även en gemensam diI NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 16
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abetesfotmottagning, säger Maria Josephson.
Hög belastning
Vid infektionsenheten arbetar tolv specialister, fem ST-läkare och två seniora specialister som är timanställda på 25 procent.
På vardagar och helger finns en jourverksamhet dygnet runt.
– Vi har en bred och ganska heltäckande
verksamhet. Sedan fyra år tillbaka har vi
även läkarstudenter, vilket är stimulerande
och en vitamininjektion. Ansvarig för läkarutbildningen hos oss är Cecilia Rydén
som rekryterades från Uppsala. Hon har
en gedigen forskarbakgrund och är handledare för studenter på termin 10. Hon har
också initierat flera studier, bland annat
om sepsis.
Avdelningen har totalt 22 vårdplatser
och bemannas av 18 sjuksköterskor och
22 undersköterskor.
Enheten svarar för handläggning av
patienter med konstaterade och misstänka infektionssjukdomar i hela nordvästra
Skåne.
– Beläggningen är mycket hög, många
infektionsfall som inte behöver isoleras eller är i behov av vår specialistkompetens
vårdas på andra avdelningar.
Överbeläggningar och hög arbetsbelastning ledde i våras fram till att sex sjuksköterskor sade upp sig. Konsekvensen blev
att antalet vårdplatser fick dras ned från 22
till 14.
– Vi har haft över 100 procents beläggning, vilket inte är hållbart. När sjuksköterskorna intervjuades om varför de lämnade sina tjänster handlade det främst om
den höga belastningen och att man inte
fick använda sina kunskaper och sin kompetens och jobba med det som man utbildats för. Lönen kom först på tredje plats
och därefter chef och ledarskap.
Byte av sjukhusledning
Det har varit flera tuffa och mödosamma
månader med att försöka förbättra arbetsmiljön och rekrytera nya sjuksköterskor.
Utan ett samlat grepp och medarbetares
gemensamma ansträngningar hade det
inte gått, menar Maria Josephson.
– Den dåvarande sjukhusledningen fattade flera olyckliga beslut som innebar att
man drog ned alldeles för många slutenvårdsplatser och det gick ut över samtliga
verksamheter. Vi har arbetat i motvind
under en period, men under hösten mobiliserade vi våra krafter för att försöka vända
4
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situationen och vi fick ledningen med oss.
Den 1 juli 2015 tillträdde Alf Jönsson
som ny Regiondirektör efter Jonas Rastad.
– Sedan jag började för drygt ett år sedan har samtliga chefer ovanför mig bytts
ut, och vi är många som tycker att det är
positivt. Den förra ledningen fungerade
inte alltid optimalt och det fanns ett alltför
stort fokus på toppstyrning och ekonomi.
Med ledningsskiftet har vi fått en ledare
som istället talar om tillgänglighet, närvarande ledarskap och en värdegrundsstyrd
organisation. Det nuvarande ledarskapet
stämmer bättre överens med det ledarskap
som jag uppskattar och tror på, säger Maria Josephson.
Efterlängtad seger
Under hösten har samtliga anställda varit
på internat under ledning av en extern
konsult. Vid sidan av fortbildningsfrågor
diskuterade medarbetarna vad de tillsammans kunde göra för att skapa en bättre
arbetsmiljö och skapa försöka se till att de
stängda vårdplatserna återigen kunde öppnas. Ett omfattande rekryteringsarbete har
ägt rum under hösten och nya sjuksköterskor är på plats. Nyligen kunde de stängda
vårdplatserna öppnas igen.
– Det känns verkligen som en seger. Och
den positiva stämningen har smittat av sig.
Vi har också fått tillsätta tre nya ST-tjänster, vilket bidrar till att trygga det framtida
behovet av kompetenta infektionsläkare.
Sedan 2009 har vi också ett sprututbytesprogram och vi håller som bäst på att rekrytera en sjuksköterska till verksamheten.
Nu anar vi hopp i organisationen.
Det var inget enkelt beslut att axla rollen
som sektionschef, menar Maria Josephson.
Även om hon är intresserad av ledarskapsfrågor och gått ett flertal ledarskapsutbildningar, var beslutet att axla ledarrollen inte
självklar.
– Jag var oerhört tveksam till en början.
Det är ett krävande jobb, men det ger inte
så mycket mer i lönekuvertet. Dessutom
har jag två barn och pendlar varje dag från
Malmö, det är ingen lätt ekvation. Men
mina kollegor övertalade mig och eftersom
jag kan verksamheten och tycker att det är
viktigt att vi läkare är med och påverkar
och driver utvecklingen, tackade jag till
slut ja.
Maria Josephson som är chef för läkarna
har en enhetschef vid sin sida som ansvarar
för sjuksköterskorna, undersköterskorna
och sekreterarna. Tillsammans skriver de
nyhetsbrev som riktas till samtliga anställ-

da. Det råder en varm stämning på infektionsenheten, menar hon.
– Vi umgås även privat och lagar mat
tillsammans och firar när någon fyller år.
Jag är helt övertygad om att medarbetarna
är den absolut viktigaste länken i en kedja.
Det är tillsammans som vi kan bygga en
välfungerande verksamhet.
Utmaningar kvar
Även om mycket har förbättrats och framtiden ser ljusare ut, är utmaningarna fortfarande många. Infektionsenheten står inför ett generationsskifte och flera erfarna
överläkare är på väg mot pension.
– Med dem försvinner mycket kompetens som inte är så lätt att ersätta. Det går
inte att ersätta en erfaren överläkare med
en nybliven specialist. Jag arbetar för fullt
med att försöka överbrygga denna generationsväxling, säger Maria Josephson.
Det stora antalet flyktingar och asylsökande som kommit till Sverige under hösten har också inneburit en ökad belastning
på infektionsmottagningen.
– Det har varit en kraftig ökning av antalet besök. Fram till oktober hade antalet
läkare- och sjuksköterskebesök ökat med
70 respektive 350 jämfört med föregående
år. Det ställer naturligtvis krav på vår verksamhet som vi försöker lösa så gott det går,
säger Maria Josephson.
Eva Nordin

INFEKTIONSVECKAN OCH MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE

Infektionsveckan och
mikrobiologiskt vårmöte
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte äger rum på Helsingborgs arena, en kvarts promenad från
centrala stan. Årets program erbjuder flera framstående keynote-föreläsare. En av dem är professor Evelina Tacconelli som ska föreläsa om
multiresistenta gramnegativa bakterier.

F

örra året ägde Infektionsveckan rum
i Östersund. Mötet inleddes med en
sprakande uppvisning i riverdance
med värdklinikens dansanta förmågor.
Frågan är nu om programkommittén inför
årets möte i Helsingborg kommer att toppa den dansuppvisningen?
Anna-Karin Lindgren, specialistläkare
vid infektionsenheten och utbildningsansvarig i Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse, skrattar.
– Nej, jag tror vi ska toppa det på annat
sätt. Dans ligger inte riktigt för oss. Hur
det sociala programmet och öppningsceremonin kommer att se ut är en hemlighet. Däremot kan vi avslöja att deltagarna
kommer att få möjligheten till en joggingtur på morgonen, guidad av de som
arrangerar Helsingborgs maraton. Det
kommer att finnas både en långsam och en
snabb grupp.
MRSA
På Svenska Infektionsläkarföreningens
hemsida ligger programmet i sin helhet.
Liksom i fjol är mötet ett samarrangemang
mellan Infektionsläkarföreningen, infektionssjuksköterskorna och de mikrobiologiska föreningarna.
– Det är ett bra vetenskapligt program
som spänner över ett brett fält. Det kommer bland annat att handla om biofilmsinfektioner, hepatit, resemedicin, hiv och
svampinfektioner. Det kommer också att
handla om nya mikrobiologiska tekniker
och hur dessa påverkar den kliniska vardagen, säger Anna-Karin Lindgren.
Hon är en av infektionsenhetens fem
doktorander och bedriver forskning om
bärarskap av MRSA och hur man förbygger, övervakar och följer upp bärare. Om
drygt ett år räknar hon med att disputera.

– Jag har bland annat tittat på eradikering av symtomfria individer. Många upptäcks i primärvården, vi har väldigt få fall
på sjukhusen i Skåne. Det går att bli av
med bärarskapet, men vi vet att när MRSA
sitter i svalget är det svårt. Då räcker det
inte med lokal behandling, man behöver
lägga till antibiotika i tablettform.
De flesta fallen av MRSA är kopplade
till individer som immigrerat eller varit i
andra länder på semester. Många är bärare
utan att veta om det. Därför är det viktigt,
menar Anna-Karin Lindgren att det görs
odlingar i större utsträckning än vad som
görs i dag.
– Kommer en patient från USA och har
ett infekterat sår, ska man absolut odla.
Hälften av alla med en sårinfektion har
MRSA.
Under vårmötets sista dag kommer professor Evelina Tacconelli, verksam vid Tübingens universitetsklinik i Tyskland, att
hålla en keynote-föreläsning om ”Multiresistant gramnegative bacteria- aspects on
epidemiology och treatment”.
– I anslutning till hennes föreläsning ska
vi prata om hur man arbetar med STRAMA inom slutenvården.
Även i år kommer det att hållas en Grand
round. En panel med infektionsläkare och
kliniska mikrobiologer kommer att sättas
på prov och ta sig an exempel på ”svåra
fall” som kollegor har skickat in i förväg.
Ebola och sprututbyte
Precis som förra året kommer infektionssjuksköterskorna att ha ett parallellt program från torsdag till fredag.
– Många har efterlyst ett program som
är mer anpassat till infektionssjuksköter-

Tanja Lundin och Anna-Karin Lindgren

skornas intresseområden och kunskapsnivå. Men vissa programpunkter är gemensamma, det är viktigt att vi får möjlighet
till kunskapsutbyten, säger Tanja Lundin,
sjuksköterska på infektionsenheten.
På torsdagen kommer Hanna Marjanen,
verksam som akutsjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Hon kommer att berätta om sina erfarenheter av ebola under ett fältabete för Läkare utan gränser.
På fredagen kommer Eva Wallmark, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus
i Malmö, att föreläsa om HIV.
Även det pågående sprututbytesprogrammet kommer att belysas av Pernilla
Isendahl och Marianne Alanko, verksamma i Malmö.
– Vårt program har ett större fokus på
omvårdnadsaspekter, men också senaste
nytt om vad som händer i infektionsvärlden inom områden som STRAMA, sepsis, sårvård och mikrobiologi, säger Tanja
Lundin.
Under torsdagen kommer infektionsenhetens ST-läkare, Jonas Tverring, att
hålla en sepsisföreläsning. Han forskar
på halvtid om sepsis och arbetar med att
implementera sepsis-larm på sjukhuset i
Helsingborg.
– Han arbetar också för att sprida information om sepsisfonden, vilken förhoppningsvis alla kommer att känna till efter
Infektionsveckan 2016.
Eva Nordin
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 16
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Goda förutsättningar att
bedriva forskning
Björn Nordberg och Charlotte Kjölvmark är infektionsläkare och bedriver forskning om hiv och om biomarkörer vid urinvägsinfektioner. De är
två av infektionsenhetens tre doktorander. Tack vare Zoégas fond och
Gorthons stiftelse ges goda möjligheter till forskning vid Helsingborgs
lasarett.

I

slutet av förra året delade traditionsenligt Stig och Ragna Gorthons stiftelse ut drygt nio miljoner och Thelma
Zoégas fond närmare två miljoner kronor
till olika medicinska forskningsprojekt.
Pengarna är viktiga, inte minst för att stimulera den lokala medicinska forskningen.
– Det finns goda förutsättningar att bli
beviljad forskningsmedel för personer anställda vid Helsingborgs lasarett och det är
en stor fördel säger Björn Nordberg, infektionsläkare vid Helsingborgs lasarett.
Motivera till behandling
Han blev färdig specialist 2012 och han
har sedan många år ett stort intresse för
globala hälsofrågor. Hans forskning är
knuten till institutionen för folkhälsovetenskap och global hälsa vid Karolinska
institutet. Fokus för den forskargrupp som
Björn Nordberg tillhör är att få sjukvårdens resurser och förebyggande åtgärder
omkring hiv att få så bra effekt som möjligt i låginkomstländer.
– Jag deltar i ett forskningsprojekt i västra Kenya som sker i samarbete med en
kenyansk forskargrupp. Syftet med projektet är att försöka öka andelen hivinfekterade gravida kvinnor som fullföljer sin läkemedelsbehandling, att öka andelen barn
som blir hivtestade efter födseln och att
minska andelen kvinnor som faller ur behandlingsprogrammen efter förlossningen.
Världshälsoorganisationens rekommendation är ju idag att gravida kvinnor med hiv
skall kvarstå på läkemedelsbehandling livet
ut, säger Björn Nordberg.
Det har gjorts stora satsningar för att öka
andelen hivinfekterade som får tillgång till
livräddande läkemedelsbehandling i låginkomstländer och det har gett betydande
6
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Personalen på Infektionskliniken i Helsingborg

Björn Nordberg

Charlott Kjölvmark

resultat i form av minskad smittspridning,
eftersom effektiv läkemedelsbehandling
mot hiv kraftigt minskar risken för sprida
smittan vidare.
Antalet som smittas av hiv är i dagsläget
omkring två miljoner per år, vilket är en
minskning med cirka 35 procent jämfört
med år 2000. Antalet människor som lever med hiv ökar dock eftersom man idag
överlever med hjälp av behandling. Av
olika skäl fullföljer inte alla den antivirala
behandlingen. Björn Nordbergs forskning
handlar bland annat om att förstå de bakomliggande skälen.
– Många kvinnor faller ur behandlingsprogrammen under graviditet eller amning.

Det kan till exempel bero på att det är besvärligt att ta sig till det ställe där behandling ges. Men en ännu viktigare faktor är
ofta stigmatisering och rädsla för att bli
igenkänd när man kommer till kliniken
för att hämta sina mediciner. Nu gör vi
en intervention med hjälp av mobiltelefoni. Med sms hoppas vi kunna skapa en
bättre kontakt med de gravida kvinnorna
och därmed förhoppningsvis öka andelen
som fullföljer behandlingen, säger Björn
Nordberg.
Tillvaron beskuren
Björn Nordberg har också tidigare deltagit i en forskargrupp som forskat omkring

FORSKNING PÅ INFEKTIONSENHETEN I HELSINGBORG

livskvalitet för människor som lever med
hiv. Detta ledde fram till rapporten ”Att
leva med HIV i Sverige” som folkhälsomyndigeten publicerade under förra
året.
Det är den första svenska studien av
livskvalitet som har inkluderat alla olika
grupper av människor som lever med hiv.
Studien har gett ny och uppdaterad kunskap om hur personer som lever med hiv
skattar sin livskvalitet och den har analyserat kopplingen mellan fysiska, psykiska
och sexuella faktorer samt personliga och
sociala resurser i relation till livskvalitet.
– Även om mycket har förändrats sedan
1980-talet så finns det tyvärr fortfarande
kvar utbredd stigmatisering av de som lever med hiv. Många får sin tillvaro besku-

ren på grund av omgivens negativa attityder och fördomar. En betydande andel av
de som deltog i vår studie hade inte berättat om sin hivinfektion för någon och bara
ett fåtal var så öppna omkring sin sjukdom
som de ville vara, säger Björn Nordberg.
Biomarkör i urin
Charlott Kjölvmark är specialistläkare och
en av infektionsenhetens fem doktorander.
Hon är knuten till den medicinska fakulteten i Lund och bedriver forskning om
biomarkörer vid urinvägsinfektioner.
– Jag tittar på om det neutrofilderiverade proteinet heparin-bindande protein,
HBP, kan användas som markör i urin vid
urinvägsinfektioner. Jag skriver nu på mitt
fjärde arbete som handlar om antimikro-

biella peptider i urinvägarna och inom ett
år hoppas jag att jag ska kunna disputera.
HBP har i flera studier visat sig fungera
som en markör i olika kroppsvätskor för
bakteriella infektioner, exempelvis i blod
vid svår sepsis och i likvor vid bakteriell
meningit.
– En av oss nyligen avslutad studie på
barn med urinvägsinfektion visade att
HBP sannolikt är en bra markör även i
urin för denna diagnos i denna populationen, säger Charlott Kjölvmark.
Syftet med studierna är att utveckla en
effektivare diagnostik för urinvägsinfektioner som kan leda till en mer stringent
behandling och i förlängningen minskad
antibiotikaresistens
Urinvägsinfektion är en av de vanligaste infektionssjukdomarna som föranleder
sjukhusvård och antibiotikaförskrivning
hos äldre patienter, samt står för en stor
andel av antibiotikaförskrivningen inom
primärvården.
– Cirka hälften av alla kvinnor i 80-årsåldern och cirka 30 procent av männen är
bärare av bakterier i urinen, men har inte
en infektion. På grund av bristfällig diagnostik sker därför en onödig förskrivning
av antibiotika, säger Charlott Kjölvmark.
Effektivare diagnostik
Dagens diagnostiska metoder kan inte
särskilja på asymtomatisk bakteriuri och
urinvägsinfektion hos patienter som inte
har förmåga att förmedla sina symtom, exempelvis äldre med kognitiv nedsättning.
– Vid asymtomatisk bakteriuri fungerar inte HBP så bra som vi hade hoppats.
Däremot har Interleukin- 6 visat sig vara
en bra markör som vi inte alltid utnyttjar
till fullo. När äldre med demenssjukdomar
eller kognitiv svikt kommer in på akuten
med feber och man som kliniker funderar på om det är urinvägsinfektion, då
kan man förmodligen använda IL-6 i urin
som en diagnostisk markör för att särskilja
urinvägsinfektion och asymtomatisk bakteriuri, säger Charlott Kjölvmark.
Hennes studier behandlar flera kliniska
aspekter av urinvägsinfektion som cystit
i öppenvård, njurbäckeninflammation på
sjukhus samt den åldrande populationen
med asymtomatisk bakteriuri.
Vid infektionsenheten på Helsingborgs
lasarett bedrivs även forskningsprojekt om
MRSA och sepsis.

Eva Nordin
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 16
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HEPATIT E

Hepatit E - vanligare än vi tror
Hepatit E virus (HEV) är ett virus som
smittar däggdjur, fåglar och fiskar.
Det är klassificerat i en egen virusfamilj, Hepeviridae, som delas in i två
genera Orthohepevirus och Pischihepevirus.

D

äggdjur kan smittas med virus
som tillhör Orthohepevirus A, C
och D. Orthohepevirus A delas i
sin tur upp i åtta genotyper som samtliga
smittar däggdjur, fyra av dessa vet vi smittar människa, gt1-4. Gt1 och 2 smittar endast människor och ger upphov till stora
vattenburna utbrott i Asien och Afrika,
och är de typer som importeras till Sverige.
De orsakar upp till
30 % dödlighet bland smittade gravida
kvinnor och små barn under 3 års ålder.
Gt3 och 4 smittar människor, men även
djur som till exempel gris, vildsvin, hjort
och mungo. Dessa två typer kan också
spridas mellan människor och djur, så kallad zoonotisk spridning. Det finna även en
typ som smittar älg. Vi vet i dag inte om
den typen också kan smitta människa. Viruset utsöndras via avföring och troligtvis
också via urin. Under infektionens början
och vid kronisk infektion hos såväl djur
som människor finns det även i blodet.
Den vanligaste kända spridningsvägen till
människa är via otillräckligt tillagat kött
från smittade djur, men andra spridningsvägar förekommer också, som via blodtransfusion, eller via direkt eller indirekt
kontakt med smittade djurs avföring eller
urin. Inkubationstiden är vanligen 40 dagar (3-8 veckor). Kontaktspridning mellan
människor är ovanlig.
I Sverige sprids gt3 bland människor
och djur. Bland svenska blodgivare har
omkring 17 % antikroppar mot HEV, och
bland djuren har omkring 25 % av våra
griskultingar, vildsvin, hjortar och älgar
markörer för pågående eller genomgången
HEV-infektion. Flera personer har blivit
smittade med virusstammar som också
smittat svenska vildsvin och grisar.
Eftersom inkubationstiden är cirka tre
veckor, identifieras sällan den direkta
smittvägen på grund av att man sällan
kommer ihåg vad man åt eller gjorde för
så länge sedan. Men vi känner till minst
ett fall som smittats via blodtransfusion i

Sverige. Från andra länder har man påvisat
smitta via intag av infekterat kött eller leverprodukter, eller via bär som bevattnats
med kontaminerat vatten.
De flesta infektioner av HEV gt3 är milda, men kan ge allvarligare symtom, allt
från klinisk hepatit med förhöjda transaminaser och bilirubin, till svåra magsmärtor som ofta misstänks vara gallsten, eller
svår huvudvärk och feber som primärt

ofta misstänks vara serös meningit. En
del patienter som är smittade med HEV
utvecklar endast svagt förhöjda transaminaser med mycket svår klåda, och vårdas
på medicinklinik. Då symtomen varierar
så mycket leder det ofta till att patienterna inte undersöks för hepatit E, utan får
diagnosen oklar hepatit. Några patienter
diagnosticeras felaktigt som atypisk autoimmun hepatit och behandlas med steI NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 15
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HEPATIT E

roider som kan förvärra sjukdomsförloppet. Hos personer med immunsuppression kan HEV-infektionen bli kronisk,
med snabb utveckling av leverfibros och
cirrhos. Vi har hittills identifierat fem kroniska HEV-bärare i landet. Samtliga hade
genomgått en transplantation och var immunsupprimerade.
Varje år sjukhusvårdas omkring 500 patienter med okänd hepatit i Sverige. Ett
flertal av dessa kan vara hepatit E. För att
förhindra felbehandlingar och för att identifiera kroniska bärare innan svår leversjukdom utvecklas, är det därför av vikt att
kunna diagnosticera samtliga fall, och inte
endast ett fåtal, som i dag.
Patientfall
45-årig man
Insjuknar tre dagar efter julafton med högersidiga buksmärtor, illamående, aptitlöshet och sjukdomskänsla. Söker på vårdcentral den 2/1. På grund av kraftigt stegrade transaminaser och anamnes på två
tidigare djupa ventromboser utan känd
förklaring, remitteras han för polikliniskt
ultraljud dagen efter: normalt.
Patienten läggs in på medicinkliniken
den 3/1. Hustrun och barnen är friska.
Har inte varit utomlands på 1,5 år. Har
inte haft några sexuella kontakter med andra än sin fru, aldrig fått blodtransfusion

och använder inte droger. Leverproverna
har spontant förbättrats.
Provtagningen kompletteras med serologi för hepatit A, B och C och patienten
skrivs hem den 4/1.
Serologi för hepatit A, B och C är negativa. Leverproverna har sjunkit ytterligare. I samråd med hepatolog kompletteras
provtagningen den 9/1 med bland annat
ny serologi för hepatit A och även för hepatit E. Den 17/1 är serologin fortfarande
negativ för hepatit A, men däremot är IgM
och IgG positiva för hepatit E. Den 23/1
är även PCR positiv för hepatit E.
Patienten remitteras till infektionskliniken. Vid patientens besök på infektionskliniken den 3/2 är leverstatus normaliserat
och han mår kliniskt helt väl. Familjemedlemmarna är fortfarande friska.
Ungefär tio veckor innan insjuknande
jagade patienten älg. Jaktlaget rensade och
styckade älgen i fält. Patienten uppger att
han inte ätit av köttet än. Ingen annan i
jaktlaget är sjuk.
55-årig kvinna
Kvinna som insjuknade i maj med halsont
och efter ett dygn även feber. Hon var högfebril i tre dagar, men blev därefter spontant feberfri.
I samband med att hon skalat räkor fått
kraftig reaktion med utslag över bålen, buk-

smärta, kraftig svullnad av fingrarna, ömhet i hand- och fotleder samt klåda i hårbotten. Då hon kom till vårdcentralen för
bedömning noterade man kraftigt stegrade
leverprover (ALAT 30).
Patienten skickades då akut till infektionsklinik, men var redan där nästan symtomfri och status var utan anmärkning.
Det hela bedömdes som en kraftig viros
och hon fick gå hem.
Tre veckor senare kommer provsvar som
påvisar höga IgM-titrar för hepatit E. Utökad anamnes ger inga riskfaktorer. Patienten har varken varit utomlands eller ätit
viltkött. Hon är besvärsfri och har normala
leverprover. På uppmaning av Smittskydd
Västra Götaland provtas kvinnans hushållskontakter, men inga fynd.
Heléne Norder
mikrobiolog, adjungerad professor
Avd. för Klinisk Mikrobiologi/Virologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
helene.norder@gu.se
Miriam Karlsson
ST-läkare Infektion
Södra Älvsborgs sjukhus
Emil Johannisson
leg. läkare, medicin, Malmö
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ÅRSMÖTE 2016

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 12.15-13.30 på Helsingborgs Arena
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet.
Val av mötessekreterare.
Val av protokolljusterare.
Godkännande av kallelseförfarandet.
Godkännande av dagordningen och
ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för
2015-2016.
9. Rapport från skattmästaren.
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10. Revisorernas berättelse gällande 2015
års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.
11. Val:
Styrelsen
Revisorer för verksamhetsåret 20152016: 2 ordinarie, 1 suppleant.
Ledamöter i Svenska Läkaresäll		
skapets fullmäktige, 1 år:
2 ordinarie, 2 suppleanter.
Ledamot i Specialistföreningarnas

12.
13.
14.
15.

representantskap i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
Val av 1 ledamot till valberedningen
Fastställande av årsavgift för 2016.
Verksamheten år 2016-2017.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
Välkomna!
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

STIPENDIEPRESENTATIONER
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FALLSEMINARIUM

Fallseminarium på ELITE Hotell
Eskilstuna 29-30 augusti 2016

Svenska Infektionsläkarföreningens
Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras
på autentiska fall.

D

en 29-30 augusti ordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen
presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett
komplement till SK-kurser. I checklistan
rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST.
Kurslokal
ELITE Hotell i Eskilstuna
Kurstid
29-30 augusti. Vi startar med lunch och
avslutar efterföljande dag med sen lunch.
Pris
3190 kr exklusive moms. Priset inkluderar
boende i enkelrum samt alla måltider.
Anmälan
Varmt välkommen med anmälan senast 16

maj. Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.
Anmälan skall innehålla namn, klinik,
adress, telefon(inkl mobil), mailadress,
ev. specialkost, hur många månader du
har kvar till specialistkompetens samt hur
många fallseminarium du har deltagit i tidigare och när.
Skriv också om du har din verksamhetschefs godkännande och faktureringsadressen inkl referensnummer. Märk mailet:
Fallseminarium.
Bekräftelse och faktura skickas efter att
anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har
antagits. Vi kommer att prioritera de som
inte har varit med tidigare och de som har
kort tid kvar till specialistkompetens samt
att sträva efter god spridning mellan olika
kliniker.
Vid frågor kontakta
Karolina Prytz
karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 16 15

HÖSTUTBILDNING

Antibiotika och antibiotikaresistens

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning på Högberga
Gård 24-25 oktober 2016. Höstutbildningen kommer i år att ta upp
olika aspekter av antibiotikabehandling och resistens.

H

östutbildningen hålls på Högberga Gård med utsikt över
Stockholms inlopp och med en
fantastisk vy över de sista skärgårdsöarna
i farleden in till huvudstaden. Anläggningen är centralt belägen på Lidingö.

Välkomna att söka till kursen är specialister samt ST-läkare.
Ämnen som kommer beröras är:
• PK/PD, dosering av antibiotika hos
den svårt sjuka patienten.
• Antibiotikakoncentrationsmätningar.
• Antibiotikaresistens-mikrobiologi,
epidemiologi
• Behandling av multiresistenta bakterier
• Empirisk behandling vid ökad förekomst av antibiotikaresistens
• Antibiotic stewardship

•

Krav på vårdhygienska rutiner och lokaler vid ökad resistens

Föreläsare
Christian Giske Mikrobiolog Stockholm
Thomas Grenholm Tängdén Infektionsläkare Uppsala
Håkan Hanberger Infektionsläkare
Linköping
Anders Johansson Infektionsläkare, Vårdhygien Umeå
Elisabet Nielsen Farmakolog Uppsala
Erik Eliasson Farmakolog Stockholm
Kostnaden är 5500 kr exkl. moms för
infektionsläkare som är medlemmar av Infektionsläkarföreningen och inkluderar boende samt alla måltider. Resan ingår inte.
Högberga Gård ligger på Lidingö, 6
km från Lidingöbron utanför Stockholm.
Med kommunala medel är restiden från
Stockholms centrum ca 30 minuter.
Anmälan
Senaste anmälningsdatum 17 juni. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer.
Infektionsläkarföreningens kurser blir
numera oftast fulltecknade före anmäl-

ningstidens utgång, så anmäl dig tidigt
för att vara säker på en plats. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig
på www.infektion.net. Fyll gärna i den och
skicka in via mejl, eftersom detta underlättar vår hantering. Kommunikation inför
avresan kommer att ske via e-post, så var
särskilt noggrann med att din mejladress
är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse
samt fakturor på anmälningsavgift med
mera. Slutgiltigt schema skickas mejlledes
cirka tre veckor före avresan.
Vår kontaktperson Maria Menonen
svarar gärna på frågor.
Maria Menonen Hansen
Åvägen 17 F, 412 51 Göteborg
Tel. 031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se

Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Lindgren
fortbildningsansvarig
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 16 17
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UTLYSNING AV STIPENDIER

Utlysning av RAF-stipendiet 2016
Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet
är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten.
Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete
eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet
för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till:
magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari
2016.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och
ett CV för den nominerade.

Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF

Utlysning av stipendium - Stiftelsen
för Göran Sterners resestipendiefond
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 22 000 kr.
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att
bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar
men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens
styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning. Behörig att söka är infektionsläkare,
specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års
arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom

de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag
betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.
Skriftlig ansökan med:
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas till
Vetenskaplige sekreteraren: Anita Hällgren
epost: anita.hallgren@liu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2016.
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KNÄCKEFALL

Knäckefall till
Infektionsveckan i Helsingborg
Vill Du sätta Sveriges bästa infektionsläkare på prov och dessutom
bidra till utbildning av Dina kollegor?
Vid Grand round på onsdagen under
infektionsveckan kommer en panel
med erfarna infektionsläkare och
mikrobiologer försöka sätta rätt diagnos på svårlösta fall. Så leta fram
Dina ovanliga eller lärorika patientbeskrivningar och skicka in dem till
undertecknad.

S

kicka fallpresentationen som PowerPoint-presentation. Max 5-6 bilder
per fall. Försök gärna formulera fallen med två klara frågeställningar: ”Vilken diagnostisk undersökning vill Ni
göra?” och ”Vilken diagnos föreslår Ni?”.
Vi ser givetvis helst att Du själv presenterar Ditt fall, men har Du inte möjlighet
till det så be en kollega.
Fallbeskrivningarna skickas per mail till
johan.sundler@skane.se.

Signar Mäkitalo
Gävle Infektionsläkareförenings pris
2015 för extraordinära insatser inom
området infektionssjukdomar har vid
en ceremoni idag tilldelats smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

S

ignar Mäkitalo har med stort engagemang, på ett föredömligt sätt
och med ihärdighet hanterat flera
allvarliga epidemihot under tiden som
smittskyddläkare i Region Gävleborg. Ett
par exempel är utbrottet av svininfluensan H1N1 under säsongen 2009/10, som
senare följdes av ett större regionövergripande utbrott av smitta med s k vancomycinresistenta enterokocker (VRE) inom
den slutna vården. Efter fleråriga omfattande insatser med stöd av ledningen för
regionen kunde smittvägarna brytas och
utbrottet kontrolleras. Åtgärderna berörde
bl a förbättring av grundläggande hygien-
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rutiner, utökad och förbättrad städning,
liksom förändrad hantering av mat.
- Även sett ur ett internationellt perspektiv är det ovanligt att lyckas bemästra
ett så omfattande utbrott. Signar Mäkitalo
har i detta varit starkt pådrivande, visat uthållighet och målmedvetenhet till gagn för
hela länets befolkning.” säger Erik Torell,
ordförande i Gävle Infektionsläkareförening, samt överläkare på Infektion, Gävle
sjukhus.
Priset tjänar i första hand till att uppmärksamma personer som utfört utomordentliga prestationer inom området. Förutom att äras tilldelas pristagaren diplom
och 10.000 kr.
Mer information kan fås av:
Erik Torell
Ordf. Gävle Infektionsläkareförening
erik.torell@regiongavleborg.se
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  samt	
  alla	
  måltider	
  på	
  600
resp
Deltagaravgift	
  
(samtliga	
  
priser	
  oI	
  ech	
  
xkl	
  
mför	
  
oms)	
  
Veckan	
  är	
  den	
  största	
  nationella	
  
mötesplatsen	
  för	
  infektion	
  
och	
  mikrobiologi,	
  
hålls	
  
andra	
  året	
  i	
  rad	
  som	
  ett	
  
	
  
Måndag-‐onsdag	
  
3200	
  kr	
  
380
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d
e	
  
M
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f
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I
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o
ch	
  
I
nfektionssjuksköterskorna.	
  
	
  
riset	
  ingår	
  programmet	
  samt	
  alla	
  m
på	
  respektive	
  
dag.	
  Tillval	
  ons	
  kväll	
  Icke	
  medlemmar	
  
	
   åltider	
  
Medlemmar	
  
Tisdag-‐fredag	
  
4200	
  
kr	
   i	
  fina	
  
500
Mötet	
  äger	
  rum	
  på	
  Helsingborg	
  Arena,	
  och	
  det	
  sociala	
  programmet	
  
ger	
  dig	
  möjlighet	
  att	
  fortsätta	
  
samtalet	
  
	
   	
   Torsdag-‐fredag	
   	
  
	
  
2000	
  kr	
  
200
miljöer	
  i	
  Helsingborg	
  med	
  omnejd.	
  
	
  
5300	
  
6000	
  kr	
  
	
   	
  
Medlemmar	
  
Icke	
  Måndag-‐fredag	
  
medlemmar	
  
	
   kr	
   1500	
  
Valfri	
  
d
ag	
  
200
3200	
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  9/5	
  
3800	
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p
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e
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m
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  kr	
  
5000	
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Måndag-‐fredag	
  	
   I	
  priset	
  ingår	
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kr	
  
6000	
  
kpr	
  
www.infektion.net	
  
programmet	
  
samt	
  alla	
  måltider	
  
å	
  Du	
  
respektive	
  
dag.	
  
Tillval	
  
ns	
  
kväll	
  via	
  anmälan.	
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  även	
  
boka	
  
booende	
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2000	
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   förbokat
Måndag-‐onsdag	
  
3200	
  kr	
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kr	
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1500	
  
2000	
  
k
r	
  
promenadavstånd	
  	
  w
till	
  Arenan.	
  
Tisdag-‐fredag	
  
4200	
  kr	
  
	
  
Medlemmar	
  
Icke	
  m5000	
  
edlemmar	
  
	
  
	
   kr	
   Riksföreningen
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna
till Deltagaravgift
förww.mikrobiologi.net	
  
mikrobiologi (RFM),
	
  
Anmäl	
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  Förhöjd	
  
enast	
  
9/5	
  
på	
  
Torsdag-‐fredag	
  
r	
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  m
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  an	
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  boka	
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föreningen
mikrobiologi
(SFM)
För	
  infor
Måndag-‐fredag	
  
	
  
5300	
  
k
r	
  
6000	
  
k
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d
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k
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t
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A
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är den största nationella	
   mötesplatTisdag-‐fredag	
   der på respektive
4200	
  kr	
   dag. Tillval onsdag
5000	
  kr	
  kväll
	
  www.mikrobiologi.net	
  
Senior	
  
Projektledar
För	
  
information	
  
kontakt
Du	
  Torsdag-‐fredag	
  
kan	
  även	
  boka	
  boende	
  
via	
  kar	
  nmälan.	
  Vi	
  har	
  2000	
  
förbokat	
  
otell	
  i	
  Haelsingborgs	
  
centrum	
  
med	
   Bäckström	
  
2000	
  
kr	
   boende	
  på	
  hFörhöjd	
  
vgift	
  med	
  25%	
  
från	
  1	
  m
ars	
  
sen för infektion och mikrobiologi,
Charlotte	
  
Mail;	
  helsingb
dag	
  
1500	
  
2000	
  kr	
  
	
  
till	
  Arenan.	
  
Senior	
  Projektledare	
  Ticket	
  BTel;	
  
iz	
  Gru
och hålls för andra året i promenadavstånd	
  
radValfri	
  
som
ett Medlemmar
0
	
  
Mail;	
  
h
elsingborg2016@ticke
samarrangemang mellan de Mikro- Måndag-fredag............................5300 kr
Anna-Karin Lindgren
Du	
  kan	
  även	
  boka	
  boende	
  via	
  anmälan.	
  Vi	
  har	
  förbokat	
  
oende	
  på	
  hotell	
  
i	
  Helsingborgs	
  centrum	
  med	
  
Tel;	
  0708-‐90	
  46	
  75	
  
För	
  ibnformation	
  
kontakta	
  
biologiska föreningarna Infektionslä- Måndag-onsdag...........................3200
kr
Infektion Helsingborg
Hjärtligt	
  
v
	
  
promenadavstånd	
  till	
  Arenan.	
  
Charlotte	
  
karföreningen och Infektionssjukskö- Tisdag-fredag...............................4200
kr Bäckström	
  
Svenska	
  
I
nfektionsläkarföreningen	
  
(
SIL
Hjärtligt	
  
v
älkomna	
  
ö
n
Senior	
  För	
  
Projektledare	
  
icket	
  Biz	
  Grupp	
  &	
  Event	
  
terskorna. Mötet äger rum på Hel- Torsdag-fredag.............................2000
krkTontakta	
  
Sara Karlsson
Söbirk
information	
  
Svenska	
  IRiksföreningen	
  
nfektionsläkarföreningen	
  
(SILF),	
  Föreningen
f
ör	
  
m
ikrobiologi	
  
(
RFM
Mail;	
  
helsingborg2016@ticketbiz.se	
  
Charlotte	
  
Bäckström	
  
singborg Arena, och det sociala pro- Valfri dag.....................................1500
kr
Klinisk fMikrobiologi
Riksföreningen	
  
ör	
  mikrobiologi	
  (Skåne
RFM),	
  
Svenska	
  lokal
före
Genom	
  
Tel;	
  
0708-‐90	
  
46	
  7&5	
  
Senior	
  
P
rojektledare	
  
T
icket	
  
Biz	
  Grupp	
  
	
  Event	
  
Genom	
  lokala	
  arrangörsgru
grammet ger dig möjlighet att fortMail;	
  helsingborg2016@ticketbiz.se	
  
	
  
sätta samtalet i fina miljöer i Hel- Icke medlemmar
Anna-‐Karin	
  
indgren	
  HIelsingborg	
  
nfektion	
  oHch	
  
elsingborg	
  
Tel;	
  0708-‐90	
  46	
  75	
   Anna-‐Karin	
  
Lindgren	
  LInfektion	
  
Sara	
  Karlsso
Hjärtligt	
  
v
älkomna	
  
önskar	
  
singborg med omnejd.
Måndag-fredag............................6000
	
   kr
Svenska	
  Infektionsläkarföreningen	
  
(SILF),	
  
(FKM),	
  
Måndag-onsdag.
..........................3800
kr	
   Föreningen	
  
	
  
	
  
Hjärtligt	
  välkomna	
  
ö	
  nskar	
   för	
  klinisk	
  	
  mikrobiologi	
  
Riksföreningen	
  
f
ör	
  
m
ikrobiologi	
  
(
RFM),	
  
S
venska	
  
f
öreningen	
  
f
ör	
  
m
ikrobiologi	
  
(
SFM)	
  
u kan även boka boende via an- Tisdag-fredag.
..............................5000
kr
Svenska	
  Infektionsläkarföreningen	
  
(SILF),	
  Föreningen	
  
för	
  klinisk	
  mikrobiologi	
  (FKM),	
  
Genom	
  
lokala	
  
Riksföreningen	
  .f...........................2000
ör	
  mikrobiologi	
  
(RFM),	
  
Svenska	
  
föreningen	
  för	
  mikrobiologi	
  (SFM)	
  
mälan. Vi har förbokat boende på Torsdag-fredag.
krarrangörsgruppen	
  
Genom	
  
l
okala	
  
a
rrangörsgruppen	
  
hotell i Helsingborgs centrum Valfri dag.....................................2000 kr
Anna-‐Karin	
  Lindgren	
  Infektion	
  Helsingborg	
  och	
  Sara	
  Karlsson	
  Söbirk	
  Klinisk	
  Mikrobiologi	
  Skåne	
  
med promenadavstånd till Arenan.
Anna-‐Karin	
  Lindgren	
  Infektion	
  Helsingborg	
  och	
  Sara	
  Karlsson	
  Söbirk	
  Klinisk	
  Mikrobiologi	
  Skåne	
  
Anmäl dig senast 9/5 på: www.infektion.net
	
  
	
  
	
  
	
  
För information kontakta:
eller www.mikrobiologi.net.
Förhöjd av	
  
	
  
	
  
	
  
gift med 25% från 1 mars.
Charlotte Bäckström
INFEKTIONSVECKAN	
  OCH	
  MIKROBIOLOGISKT	
  VÅRMÖTE
Senior Projektledare
INFEKTIONSVECKAN	
  OCH	
  MIKROBIOLOGISK
Hjärtligt välkomna önskar:
Ticket Biz Grupp & Event
Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF),
e-mail: helsingborg2016@ticketbiz.se
	
  
	
  
Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM)
tel. 0708-90 46 75
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PROGRAM INFEKTIONSVECKAN

Program infektionsveckan
DAG	
  
	
  
0730-‐0815	
  

Måndag	
  
	
  

Tisdag	
  
	
  

	
  
0830-‐1000	
  

Tillval:	
  	
  
	
  
8.30-‐12	
  Studiebesök	
  på	
  
Klinisk	
  Mikrobiologi,	
  
Lund	
  
(bussar	
  från	
  
Helsingborg)	
  
	
  
9-‐12	
  Ev.	
  workshop	
  
Malariamikroskopi	
  
(preliminärt,	
  annan	
  
lokal)	
  

1000-‐1045	
  
1045-‐1215	
  

10-‐12.15	
  	
  	
  	
  
på	
  	
  Helsingborg	
  Arena	
  
	
  
Pre-‐event	
  workshops;	
  

	
  
1	
  EUCAST	
  resistens-‐	
  	
  
bestämningar	
  
	
  
2	
  Automation	
  av	
  
odlingsbaserad	
  
bakteriologi,	
  uppstart	
  av	
  
nätverk.	
  	
  	
  	
  	
  

Parallella	
  sessioner	
  
1.Migration	
  och	
  	
  	
  
	
  	
  resande	
  ur	
  	
  
	
  	
  inhemskt	
  
infektionsperspektiv	
  
Flyktinghälsan	
  
K.	
  Tegmark-‐Wisell	
  
	
  
2.	
  HPV	
  Primär-‐screening	
  
Joachim	
  Dillner	
  
Ola	
  Forslund	
  
Anna	
  Söderlund-‐Strand	
  
	
  
Ungt	
  forum	
  infektion	
  
Pneumoni	
  
0815-‐1215	
  
Programgruppen	
  för	
  
pneumoni	
  
Parallella	
  sessioner	
  
	
  
10.45-‐11.45	
  
Late	
  breaking	
  news	
  
Moderator	
  	
  
Sören	
  Andersson	
  
	
  
	
  
	
  
11.45-‐12.15	
  
Neurosyfilis	
  och	
  Malaria-‐
ett	
  historiskt	
  perspektiv	
  
B.	
  Castor,	
  P.	
  Nettelbladt	
  

2.Fria	
  föredrag	
  	
  
från	
  Mikrobiologiska	
  
abstracts	
  
	
  

Ungt	
  forum	
  infektion	
  
Pneumoni	
  	
  
0815-‐1215	
  
Programgruppen	
  för	
  
pneumoni	
  
Lunchmacka	
  bland	
  
Lunch	
  +	
  	
  Rek.metodik	
  
1215-‐1315	
  
utställarna	
  
Kaffe	
  i	
  utställning	
  
13.00-‐13.15-‐	
  Öppnande	
  
1315	
  Infektionsveckan	
  
1315-‐1445	
  
av	
  Mikrobiologiskt	
  
öppnar	
  
vårmöte	
  
1330-‐1445	
  	
  
	
  
	
  KeyNote	
  lecture	
  
24 INF EK T IOStreptococci/staphylo-‐
N S L ÄK A RE N 1 · 16 	
  “Next	
  generation	
  
cocci,	
  what´s	
  up?	
  
sequencing	
  for	
  
Föreläsare:	
  
understanding	
  of	
  

Onsdag	
  

Torsdag	
  
	
  

Frukostsymposium	
  
0740-‐0825	
  
1.	
  Gilead-‐	
  ”Cardiovascular	
  
Disease	
  in	
  HIV	
  –	
  Data	
  
Review”-‐	
  Dr	
  Paddy	
  Mallon,	
  
Dublin	
  
2.	
  Abbvie-‐”Real	
  World	
  
Evidence	
  in	
  HCV	
  –	
  
challenges”	
  -‐föreläsare	
  
kommer	
  

Frukostsymposium	
  
1.	
  MSD-‐	
  
”Beroendesjukdom	
  och	
  
Hepatit	
  C	
  –	
  Evidens	
  och	
  
erfarenheter”-‐
föreläsare	
  kommer	
  
	
  
2.	
  Janssen	
  HIV-‐	
  ”HIV	
  in	
  
the	
  Baltics	
  –	
  current	
  
situation”-‐	
  Leo	
  
Flamholc,	
  Malmö	
  
Matti	
  Maimets,	
  Tartu	
  	
  

	
  
Fria	
  föredrag	
  från	
  
inskickade	
  abstrakt	
  x	
  8	
  
	
  
4	
  infektion	
  
4	
  mikrobiologi	
  
	
  
Moderatorer:	
  	
  
Anita	
  Hällgren,	
  Linköping	
  
och	
  Sören	
  Andersson,	
  
Örebro	
  
	
  

Parallella	
  sessioner	
  
1.Endokardit-‐
uppdaterade	
  riktlinjer	
  
Moderator:	
  Ulrika	
  
Snygg-‐Martin,	
  Göteborg	
  
2.	
  Inf-‐care	
  hepatit-‐	
  
rapport	
  och	
  
vetenskapliga	
  
presentationer	
  
Moderator:	
  Ola	
  
Weiland,	
  Stockholm	
  
	
  

Spring	
  för	
  sepsisfonden	
  	
  
0630-‐0715	
  

Fika	
  med	
  utställarna	
  
	
  
Parallella	
  sessioner	
  
Grand	
  round	
  
1.	
  Tropik-‐"Flyktinghälsa	
  
	
  
i	
  Sverige	
  -‐	
  
Panel	
  med	
  infektionsläkare	
   infektionsmedicinska	
  
och	
  kliniska	
  mikrobiologer	
  
aspekter"	
  
	
  
Helena	
  Berggren,	
  
Moderatorer:	
  
Uppsala	
  +Pia	
  Appelgren,	
  
Infektion:	
  Johan	
  Sundler,	
  
Stockholm	
  
Helsingborg	
  
2.	
  INF-‐care	
  HIV	
  –
Mikrobiologi:	
  Johan	
  
rapport	
  och	
  
Rydberg,	
  	
  Lund	
  
vetenskapliga	
  
	
  
presentationer	
  
	
  
Veronica	
  Swedhem-‐
	
  
Johansson,	
  Stockholm	
  
	
  
3.Rapport	
  	
  
	
  
kvalitetsregistren	
  	
  
	
  
Per	
  Arneborn,	
  Örebro	
  
	
  
1045-‐1145	
  
Avrundning	
  
Sjuksköterskemötet	
  
Mikrobiologiskt	
  vårmöte	
  
öppnar	
  
	
  
HIV	
  	
  
Eva	
  Wallmark,	
  
Malmö	
  
	
  
1145-‐1215	
  
Rapport	
  från	
  
kvalitetsregister	
  för	
  
sjuksköterskor	
  
Maria	
  Sjöberg	
  Örebro	
  
Lunch	
  +	
  SILF	
  årsmöte	
  
Lunch+IFIS	
  årsmöte	
  
1215-‐1330	
  
Kaffe	
  i	
  utställning	
  
1335-‐1435	
  
Symposium	
  
Justus	
  Ström	
  föreläsning	
  
Fokus	
  på	
  hepatit	
  B,	
  D	
  
Vaccination	
  mot	
  
och	
  E	
  
tarminfektioner	
  
Moderator:	
  Soo	
  Aleman,	
  
	
  Marianne	
  Jertborn,	
  
Stockholm	
  
Göteborg	
  
1315-‐1400	
  
	
  
Sepsis	
  

Fredag	
  
	
  
Frukostsymposium	
  
1.	
  Gilead-‐	
  ”Vad	
  händer	
  nu	
  
inom	
  hepatit	
  C	
  
behandlingar”-‐Soo	
  
Aleman,	
  Stockholm	
  
2.	
  Nigaard-‐	
  ”Danska	
  
erfarenheter	
  med	
  colistin	
  i	
  
behandling	
  av	
  GNB	
  och	
  
Cystic	
  Fibros”-‐	
  Terese	
  L.	
  
Katzenstein	
  Köpenhamn	
  
Keynote	
  lecture	
  
Multiresistant	
  gram-‐
negative	
  bacteria	
  –	
  
aspects	
  on	
  epidemiology	
  
and	
  treatment	
  
Prof.	
  Evelina	
  Tacconelli,	
  
Tübingen,	
  Tyskland	
  
	
  
0830-‐0915	
  
	
  
Ebola-‐erfarenhet	
  från	
  
fältarbete	
  	
  
Hanna	
  Marjanen	
  
0915-‐10.00	
  
Sprututbytet	
  
Pernilla	
  Isendahl	
  
Marianne	
  Alanko,	
  Malmö	
  

Symposium	
  
	
  
Verktyg/arbetssätt	
  för	
  
rationell	
  antibiotikaterapi	
  
i	
  syfte	
  att	
  förebygga	
  
resistensutveckling	
  hos	
  
patienter	
  i	
  svensk	
  
slutenvård	
  	
  
	
  
Moderator	
  	
  
Eva	
  Melander,	
  Malmö	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Mötet	
  avslutas	
  och	
  
välkommen	
  till	
  
Karlskrona	
  2017	
  
Lunchmacka	
  
Tillval:	
  	
  
	
  
12.45-‐1600	
  
	
  
Studiebesök	
  på	
  Klinisk	
  
Mikrobiologi,	
  Lund	
  
	
  

PROGRAM INFEKTIONSVECKAN

1215-‐1315	
  

DAG	
  
	
  
1315-‐1445	
  
0730-‐0815	
  

	
  
0830-‐1000	
  
1445-‐1530	
  
1530-‐1700	
  

1000-‐1045	
  
1045-‐1215	
  

	
  

Lunchmacka	
  bland	
  
Måndag	
  
utställarna	
  
13.00-‐13.15-‐	
  Öppnande	
  
av	
  Mikrobiologiskt	
  
	
  
vårmöte	
  
	
  
Streptococci/staphylo-‐
cocci,	
  what´s	
  up?	
  
Föreläsare:	
  
Frederic	
  Rousseau,	
  
Leuven	
  
Andreas	
  Peschel,	
  
Tübingen	
  
Julia	
  Davies,	
  Malmö	
  
	
  

Tillval:	
  	
  
	
  
8.30-‐12	
  Studiebesök	
  på	
  
Klinisk	
  Mikrobiologi,	
  
Lund	
  
15.30-‐16.15	
  
(bussar	
  
från	
  
Total	
  
lab	
  
automation	
  
Helsingborg)	
  
Nathan	
  
Lederboer	
  
	
  
9-‐12	
  Ev.	
  workshop	
  
Malariamikroskopi	
  
(preliminärt,	
  annan	
  
16.15-‐17.15	
  
lokal)	
   nationella	
  
MIBA+	
  
Informatiklösningar	
  för	
  
klinisk	
  mikro	
  
Marianne	
  Voldstedlund	
  
Urban	
  Kumlin	
  
10-‐12.15	
  	
  	
  	
  
på	
  	
  Helsingborg	
  Arena	
  
	
  
Pre-‐event	
  workshops;	
  

	
  
1	
  EUCAST	
  resistens-‐	
  
	
  
17.30-‐18.30	
  
	
  
bestämningar	
  
Årsmöten	
  
	
  	
  
	
  
FKM,	
  SFM,	
  RFM	
  
2	
  Automation	
  av	
  
odlingsbaserad	
  
bakteriologi,	
  uppstart	
  av	
  
nätverk.	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Mingel	
  med	
  fördrink	
  
bland	
  utställarna	
  
Middag	
  Helsingborg	
  
Arena	
  

	
  

	
  

1215-‐1315	
  
1315-‐1445	
  

Lunchmacka	
  bland	
  
utställarna	
  
13.00-‐13.15-‐	
  Öppnande	
  
av	
  Mikrobiologiskt	
  
vårmöte	
  
	
  
Streptococci/staphylo-‐
cocci,	
  what´s	
  up?	
  
Föreläsare:	
  
Frederic	
  Rousseau,	
  
Leuven	
  

Ungt	
  forum	
  infektion	
  
Pneumoni	
  	
  
0815-‐1215	
  
Programgruppen	
  för	
  
pneumoni	
  
Lunch	
  +	
  	
  Rek.metodik	
  
Tisdag	
  
Kaffe	
  
i	
  utställning	
  
1315	
  Infektionsveckan	
  
öppnar	
  
	
  
1330-‐1445	
  	
  
	
  KeyNote	
  lecture	
  
	
  “Next	
  generation	
  
sequencing	
  for	
  
understanding	
  of	
  
infectious	
  diseases"	
  
	
  	
  
Dr.	
  David	
  Eyre,	
  Oxford,	
  UK.	
  
”Cl	
  difficile	
  typing”	
  	
  

Lunch	
  +	
  SILF	
  årsmöte	
  
Onsdag	
  
1215-‐1330	
  
Spring	
  för	
  sepsisfonden	
  	
  
1335-‐1435	
  
0630-‐0715	
  
Justus	
  Ström	
  föreläsning	
  
Frukostsymposium	
  
Vaccination	
  mot	
  
0740-‐0825	
  
tarminfektioner	
  
1.	
  Gilead-‐	
  ”Cardiovascular	
  
	
  Marianne	
  Jertborn,	
  
Disease	
  
in	
  HIV	
  –	
  Data	
  
Göteborg	
  
Review”-‐
	
  Dr	
  Paddy	
  Mallon,	
  
	
  
Dublin
	
  
	
  
	
  
1435-‐1445	
  
2.	
  Abbvie-‐”Real	
  World	
  
Utdelning	
  av	
  stipendier	
  
Evidence	
  in	
  HCV	
  –	
  
	
  
	
  challenges”	
  -‐föreläsare	
  
kommer	
  

HIV	
  	
  
Eva	
  Wallmark,	
  
Malmö	
  
	
  
1145-‐1215	
  
Rapport	
  från	
  
kvalitetsregister	
  för	
  
sjuksköterskor	
  
Maria	
  Sjöberg	
  Örebro	
  
Lunch+IFIS	
  årsmöte	
  
Torsdag	
  
Kaffe	
  
i	
  utställning	
  
Symposium	
   	
  
Fokus	
  på	
  hepatit	
  B,	
  D	
  
Frukostsymposium	
  
och	
  E	
  
1.	
  MSD-‐	
  
Moderator:	
  Soo	
  Aleman,	
  
”Beroendesjukdom	
  och	
  
Stockholm	
  
Hepatit	
  C	
  –	
  Evidens	
  och	
  
1315-‐1400	
  
erfarenheter”-‐
Sepsis	
  
föreläsare	
  kommer	
  
Jonas	
  Tverring,	
  
	
  
Helsingborg	
  
2.	
  
Janssen	
  HIV-‐	
  ”HIV	
  in	
  
14.00-‐1445	
  
the	
  
Baltics	
  –	
  cfurrent	
  
Mikrobiologi	
  
ör	
  
situation”-‐	
  
Leo	
  
sjuksköterskor	
  
Flamholc,	
  
Malmö	
  
Håkan	
  
Jansson,	
  
Matti	
  Maimets,	
  Tartu	
  	
  
Kronoberg	
  

”Can	
  Whole	
  Genome	
  
Sequencing	
  replace	
  
antibiotic	
  susceptibility	
  
testing?”	
  
rof.	
  Neil	
  
Parallella	
  Psessioner	
  
	
  
Parallella	
  sessioner	
  
Woodford,	
  
London,	
  
1.Migration	
  
och	
  	
  	
   UK	
  
Fria	
  föredrag	
  från	
  
1.Endokardit-‐
	
  	
  resande	
  ur	
  	
  
inskickade	
  abstrakt	
  x	
  8	
  
uppdaterade	
  riktlinjer	
  
Fika	
  med	
  utställarna	
  
	
  	
  inhemskt	
  
	
  
Moderator:	
  Ulrika	
  
infektionsperspektiv	
  
4	
  infektion	
  parallella	
  
Snygg-‐Martin,	
  Göteborg	
  
Symposium	
  
Interaktiva	
  
Symposium	
  
Flyktinghälsan	
  
4	
  mikrobiologi	
  
2.	
  Inf-‐care	
  
hepatit-‐	
  
fallseminarier	
  
Biofilm	
  
-‐	
  orsak	
  
och	
  
K.	
  Tegmark-‐Wisell	
  
	
  
rapport	
  och	
  
1.HIV	
  
Leo	
  Flamholc,	
  Malmö	
   verkan	
  
Next	
  
generation	
  
	
  
Moderatorer:	
  	
  
vetenskapliga	
  
sequencing	
  –	
  vilka	
  kliniska	
   +Magnus	
  Gisslén,	
  Göteborg	
   Moderator:	
  Cecilia	
  
2.	
  HPV	
  Primär-‐screening	
  
Anita	
  
Hällgren,	
  Linköping	
  
presentationer	
  
2.
"Invasiva	
  
Rydén,	
  
Helsingborg	
  
frågeställningar	
  
Joachim	
  Dillner	
   kan	
  den	
  
och	
  Sören	
  Andersson,	
  
svampinfektioner	
  
på	
  
	
  Moderator:	
  Ola	
  
nya	
  
Ola	
  Ftekniken	
  
orslund	
   svara	
  på?	
  
Örebro	
   IVA	
  och	
  
Weiland,	
  Stockholm	
  
kirurgen,	
  
1530-‐1615	
  
Anna	
  Söderlund-‐Strand	
  
	
  
	
  
hematologen"	
  
Ola	
  
Diabetesfoten	
  
Moderator:	
  
Anders	
  
	
  
Blennow,	
  Stockholm	
  +Jan	
  
Peter	
  Kalén,	
  Helsingborg	
  
Johansson,	
  
meå	
  
Ungt	
  forum	
  Uinfektion	
  
Sjölin,	
  Uppsala	
  
1615-‐1700	
  
Pneumoni	
  
3.	
  Vaccination	
  och	
  
Sårvård	
  
0815-‐1215	
  
resemedicin	
  hur	
  svårt	
  	
  
Malin	
  Wilson,	
  
Parallell	
  
session	
  
Programgruppen	
  för	
  
kan	
  det	
  vara?”	
  Helena	
  
Helsingborg	
  
Metagenomics	
  
pneumoni	
  
Hervius	
  Askling,	
  Stockholm,	
  
Moderator:	
  
Fika	
  med	
  utställarna	
  
+Anja	
  Rosdahl,	
  Örebro	
  
Lars	
  Hederstedt,	
  Lund	
  
Parallella	
  sessioner	
  
	
  
Parallella	
  sessioner	
  
Föreläsare:	
  
	
  
Grand	
  round	
  
1.	
  Tropik-‐"Flyktinghälsa	
  
Martial	
  
Marbouty,	
  Paris	
  
10.45-‐11.45	
  
	
  
i	
  Sverige	
  -‐	
  
Fredrik	
  
Granberg,	
  Uppsala	
  
Late	
  breaking	
  
news	
  
Panel	
  med	
  infektionsläkare	
   infektionsmedicinska	
  
Catherine	
  
J.	
  Paul,	
  
Lund	
  
Moderator	
  
och	
  kliniska	
  m
ikrobiologer	
  
17.00-‐18.30	
  
17.30-‐18.15	
  
Föreläsning	
  
för	
   	
  aspekter"	
  
17.00-18.30	
  
Sören	
  
Andersson	
  m
	
  
Helena	
  Bperggren,	
  
Posterreception
med
Posterreception	
  
ed	
  
allmänheten	
  
på	
  
Middag	
  
å	
  Parapeten	
  
	
  mingel och
Moderatorer:	
  
Uppsala	
  +Pia	
  Appelgren,	
  
mingel	
  
och	
  förrätt
förrätt	
  	
  
Konserthuset	
  
Infektion:	
  
Johan	
  Sundler,	
  
Stockholm	
  
	
  	
  
Oskar	
  
Ljungquist,	
  
Helsingborg	
   Elisabeth	
  
2.	
  INF-‐care	
  HIV	
  –
	
  	
  
Helsingborg,	
  
Mikrobiologi:	
  
rapport	
  och	
  
11.45-‐12.15	
  
19.30
19.30	
  
Holst	
  
Lund	
   Johan	
  
Rydberg,	
  
	
  Lund	
  
vetenskapliga	
  
Neurosyfilis	
  
och	
  M
alaria-‐ 	
   Extra	
  
Middag Dunkers
Middag	
  
Dunkers	
  
Kulturhus	
  
tillval:	
  
	
  
presentationer	
  
ett	
  
historiskt	
  perspektiv	
  
Kulturhus
1.Sofiero	
  
	
  
Veronica	
  Swedhem-‐
B.	
  Castor,	
  P.	
  Nettelbladt	
  
2.Tura	
  
	
  
Johansson,	
  Stockholm	
  
3.Kallbad+middag	
  
Sillen	
  
	
   Makrillen	
  
3.Rapport	
  	
  
och	
  
	
  
kvalitetsregistren	
  	
  
	
  	
  
Per	
  Arneborn,	
  Örebro	
  
	
  
2.Fria	
  föredrag	
  	
  
1045-‐1145	
  
Avrundning	
  
från	
  Mikrobiologiska	
  
Sjuksköterskemötet	
  
Mikrobiologiskt	
  vårmöte	
  
abstracts	
  
öppnar	
  
	
  
	
  
HIV	
  	
  
	
  
Eva	
  Wallmark,	
  
Malmö	
  
	
  
Ungt	
  forum	
  infektion	
  
1145-‐1215	
  
Pneumoni	
  	
  
Rapport	
  från	
  
0815-‐1215	
  
kvalitetsregister	
  för	
  
Programgruppen	
  för	
  
sjuksköterskor	
  
pneumoni	
  
Maria	
  Sjöberg	
  Örebro	
  
Lunch	
  +	
  	
  Rek.metodik	
  
Lunch	
  +	
  SILF	
  årsmöte	
  
Lunch+IFIS	
  årsmöte	
  
Kaffe	
  i	
  utställning	
  
1215-‐1330	
  
Kaffe	
  i	
  utställning	
  
1315	
  Infektionsveckan	
  
1335-‐1435	
  
Symposium	
  
öppnar	
  
Justus	
  Ström	
  föreläsning	
  
Fokus	
  på	
  hepatit	
  B,	
  D	
  
1330-‐1445	
  	
  
Vaccination	
  mot	
  
och	
  E	
  
	
  KeyNote	
  lecture	
  
tarminfektioner	
  
Moderator:	
  Soo	
  Aleman,	
  
	
  “Next	
  generation	
  
	
  Marianne	
  Jertborn,	
  
Stockholm	
  
sequencing	
  for	
  
Göteborg	
  
1315-‐1400	
  
understanding	
  of	
  
	
  
Sepsis	
  
infectious	
  diseases"	
  
	
  
Jonas	
  Tverring,	
  
	
  	
  
	
  
Helsingborg	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Mötet	
  avslutas	
  och	
  
välkommen	
  till	
  
Karlskrona	
  2017	
  
Lunchmacka	
  

Fredag	
  

	
  
Tillval:	
  	
  
	
  
Frukostsymposium	
  
12.45-‐1600	
  
1.	
  Gilead-‐	
  ”Vad	
  händer	
  nu	
  
	
  
inom	
  
hepatit	
  pCå	
  
	
   Klinisk	
  
Studiebesök	
  
behandlingar”-‐Soo	
  
Mikrobiologi,	
  Lund	
  
Aleman,	
  
Stockholm	
  
	
  
(bussar	
  från	
  Helsingborg)	
  
	
   Nigaard-‐	
  ”Danska	
  
2.	
  
erfarenheter	
  med	
  colistin	
  i	
  
behandling	
  av	
  GNB	
  och	
  
Cystic	
  Fibros”-‐	
  Terese	
  L.	
  
Katzenstein	
  Köpenhamn	
  
Keynote	
  lecture	
  
Multiresistant	
  gram-‐
negative	
  bacteria	
  –	
  
aspects	
  on	
  epidemiology	
  
and	
  treatment	
  
Prof.	
  Evelina	
  Tacconelli,	
  
Tübingen,	
  Tyskland	
  
	
  
0830-‐0915	
  
	
  
Ebola-‐erfarenhet	
  från	
  
fältarbete	
  	
  
Hanna	
  Marjanen	
  
0915-‐10.00	
  
Sprututbytet	
  
Pernilla	
  Isendahl	
  
Marianne	
  Alanko,	
  Malmö	
  

Symposium	
  
	
  
Verktyg/arbetssätt	
  för	
  
rationell	
  antibiotikaterapi	
  
i	
  syfte	
  att	
  förebygga	
  
Mikrobiologiprogram	
  
	
  resistensutveckling	
  hos	
  
	
  patienter	
  i	
  svensk	
  
slutenvård	
  	
   program	
  
Gemensamt	
  
	
  	
  
	
  Moderator	
  	
  
Eva	
  Melander,	
  Malmö	
  
Infektionsprogram	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
Sjuksköterskeprogram	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Mötet	
  avslutas	
  och	
  
välkommen	
  till	
  
Karlskrona	
  2017	
  
Lunchmacka	
  
Tillval:	
  	
  
	
  
12.45-‐1600	
  
	
  
Studiebesök	
  på	
  Klinisk	
  
Mikrobiologi,	
  Lund	
  
	
  
(bussar	
  från	
  Helsingborg)	
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CALL FOR ABSTRACTS

Call for abstracts - Välkomna till
Infektionsveckan i Helsingborg!
Ett viktigt inslag i mötesprogrammet
är deltagarnas presentationer. Vi kommer tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna att arrangera
posterutställning och muntliga presentationer baserade på inskickade
abstrakt.

V

i vill veta vad som pågår av forskning och kvalitetsarbete i Infektionssverige!
Vi välkomnar därför abstrakt utifrån alla
tänkbara aspekter på infektionssjukdomar.
Det som presenteras kan röra sig om ett
forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.
För ST-läkare ingår numera ett vetenskapligt arbete i specialistutbildningen.
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
vårmöte utgör ett utmärkt forum för att

presentera ett sådant arbete för en intresserad publik. Man behöver dock inte vara
läkare eller medlem i Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstrakt
från infektionssjuksköterskor, läkare och
sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras.
OBS: Abstrakt som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författaren
avser att bedömningen skall göras av de
mikrobiologiska föreningarnas styrelser,
skall skickas in via deras abstraktsystem, se
www.mikrobiologi.net
Inskickade arbeten behöver inte vara i
”original”, t ex. om man deltagit med en
presentation eller en poster vid ett större
internationellt möte, kan materialet återanvändas för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte.
Alla abstrakt kommer att bedömas av

Infektionsläkarföreningens styrelse. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som
muntlig presentation och vilka som bör
presenteras som poster. Möjlighet att ange
eget önskemål om presentationssätt kan
dock göras i samband med inskickandet av
abstrakt.
Abstrakt skickas in elektroniskt via Infektionsläkarföreningens webbsida (www.
infektion.net).
Abstrakt får vara max 300 ord och bör i
första hand vara på svenska men engelska
kan också accepteras. En bild eller tabell
kan också laddas upp
Abstraktsanmälningssidan öppnar den 1
januari och stänger den 1 mars 2016.
Instruktioner kommer då också att finnas tillgängliga på webbsidan. Alla godkända abstrakt publiceras på hemsidan
och i Infektionsläkaren nr 2, 2016.

Du skickar ditt abstrakt via länk på infektionsläkarföreningens websida:

www.infektion.net
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KURS

Kurs om ortopediska infektioner
tfn: 018-6114467
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.

Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader.
Det finns idag på många håll ett välfungerande samarbete mellan infektions- och ortopedkliniker.

”Benpackning i samband med infektion”
LINK Sweden
”A new tool to diagnose Periprosthetic
Joint Infections: Synovasure PJI”
tfn: 018-6114467
ZIMMER BIOMET
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.

S

Kursledare
• Nils Hailer, docent, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Stergios Lazarinis, med dr, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset,
Uppsala

amtidigt finns ett stort behov av fördjupad utbildning inom området,
både för ortopeder och infektionsläkare. Många öppna frågor kring lämplig
infektionsprofylax, en- eller två-seansbyte
av infekterade proteser, bevarande av osteosyntesmaterial vid djup infektion etc
diskuteras.
Uppsala Universitet och Ortopedkliniken Akademiska Sjukhuset arrangerar
under våren 2016 en kurs om ortopediska infektioner med målgruppen ”seniora”
ST-läkare och yngre specialister, verksamma inom ortopedi eller infektionsmedicin.
Kursen täcker en stor del av panoramat kring ortopediska infektioner:
• Biofilm & grundläggande principer
• Prevention av ortopediska infektioner
• Protesinfektioner
• Infektion efter traumakirurgi
• Hud and mjukdelsinfektioner septisk artrit
• Diabetesfot
• Skelett- och ledinfektioner hos barn
Plats
Krusenbergs Herrgård (nära Arlanda)
(http://www.krusenbergherrgard.se/)
Datum
16-18 Mars 2016
Kursspråk
Svenska (internationella föreläsare på engelska)
Deltagaravgift
7000 SEK
Logi
Krusenbergs Herrgård rekommenderas
(www.krusenbergherrgard.se/)
(enkelrumpris/natt: 1185 SEK exkl moms)
Workshops
”Knärevisioner och infektion”
DePuy Synthes
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tfn: 018-6114467
tfn: 018-6114467
tfn: 018-6114467
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.

Fakultet
• Jan Apelqvist, docent, öl, Endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
• Per Berg, MD, öl, Ortopedkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Jan Kristian Damås, professor, Infektionskliniken, St. Olav`s universitetssjukhus, Trondheim, Norge
• Stefan Luck, Dr. med., sektionschef,
HELIOS ENDO Klinik, Hamburg,
Tyskland
• Yasmin Hailer, med dr, öl, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset,
Uppsala
• Josef Järhult, med dr, öl, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Johan Kärrholm, professor, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
• Maria Mani, med dr, öl, Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Parham Sendi, med dr, Department
of infectious diseases, Universitetssjukhuset, Bern, Schweiz
• Anna Stefansdottir, med dr, öl, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
• Bo Söderquist, professor, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Kontaktperson
Anneli Johansson
e-post: anneli.johansson@akademiska.se
tfn: 018-6114467
Vi reserverar oss för mindre
ändringar i programmet.

VINNARE AV KVALITETSPRISET
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PFIZERSTIPENDIET

Pfizerstipendiet 2016
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med
Svenska Infektionsläkarföreningens
styrelse ut stipendium inom området
infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade
medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forskningseller utvecklingsprojekt kopplat till
infektionsområdet.

S

tipendiet kan utdelas och tillfalla en
till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som
mest uppgå till totalt 75 000 kr. 2016 års
stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000
kr.
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.
hallgren@liu.se, senast den 1 mars 2016.
Ansökan bör innehålla
1. Summarisk curriculum vitae (max en
sida) med publikationslista,
2. Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse (sammanlagt max fem sidor).
3. Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)
Övrig information
Uppföljning av hur stipendiet har använts
skall redovisas skriftligen inom ett år till
Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens
styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i
Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag.
Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den
sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.
Stipendiatens eller stipendiaternas namn
kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs
beslut kan inte överklagas.

Anita Hällgren
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STYRELSEMÖTE

Protokoll styrelsemöte
Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid
2015-10-15, kl. 09:00-12:00
Plats
Hesselby Slott, Stockholm
Närvarande
Göran Günther ordf
Agnar Bjarnason
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Maria Josephsson (adjungerad §10)
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Karolina Prytz.
§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelseinternatet i Fjällbacka godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Nominering av representant till Läkemedelsverket för genomgång av tandvårdsrekommendation och mer specifikt endokarditprofylax. Styrelsen nominerar Ulrika
Snygg Martin.
Specialitetsföreningarnas representantskap
20/10: Göran Günther kommer att representera föreningen vid mötet.
Strategidokumentet: Den uppdaterade versionen finns nu på hemsidan.
Inför chefmötet: De flesta av landets kliniker kommer att finnas representerade på
mötet. Göran gick igenom programpunkterna. Anita håller i presentationen av Infektionsveckan och diskussionen kring hur
vi går vidare med den i framtiden.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden,
Magnus Hedenstierna
Remiss från Läkarförbundet angående
översyn av förbundets etiska regler. Styrelsen har inga specifika infektionsmedicinska synpunkter.
Styrelsemötet i december: Styrelsen bjuder

in 2 representanter vardera från de tre mikrobiologiska föreningarna och från IFIS
till mötet för att diskutera hur vi går vidare
med Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte. Vi träffas under förmiddagen och avslutar med gemensam lunch.
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Manusstop för nummer 4 är den 4/11.
Kristina Cardell gick igenom innehållet. I
numret kommer nästa års stipendier utlysas och ett första call for abstracts till Infektionsveckan publiceras. Övrigt material
innefattar en artikel om årets Nobelpris i
medicin och en fallpresentation från Falun. Årets stipendiater presenterar sig och
sin forskning. Årets kvalitetspris presenteras.
Förfrågan från företag om vi kan referera
från möten som arrangeras av industrin.
Styrelsen beslutar att vi i princip inte gör
detta.
Manusstopp under nästa år blir preliminärt den 21/1, 7/4, 1/9 och 3/11.
Kallelsen till årsmötet kommer att gå ut i
nummer 1.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren		
Programgrupperna: Vårdprogrammet för
endokardit skall uppdateras. Vårdprogrammet för led och skelettinfektioner
behöver ses över. Ulf Ryding är sammankallande för gruppen. Göran Günther rapporterade från arbetet i programgruppen
för virala CNS-infektioner.
Styrelsen diskuterade hur vi skall rekrytera nya personer till programgrupperna.
Frågan tas upp på chefmötet.
Hemsidan: Agnar arbetar med att gå igenom hemsidan för att rensa bort inaktuellt
material.
Kvalitetsregistren: Kvalitetsregistren kommer att presenteras i större detalj under
chefmötet.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och
SPUK, Karolina Prytz
Ämnet för Ungt Forum 2016 blir pneumonier. Karolina kontaktar föreläsare.
SPUK: Helena Hetta blir ny ledamot i
SPUK efter Marianne Jertborn.
Forum för ST läkare på hemsidan efterfrågas. På forumet skall man hitta aktuella
SK kurser, intyg och blanketter, mål och
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delmål för ST, ledarskap, gamla ST skrivningar och ett diskussionsforum. Föreläsningar och andra utbildningsmoduler
skulle också kunna finnas på forumet. Karolina och Agnar arbetar med frågan.
§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren
Ledamot till Sällskapets forskningsdelegation: Styrelsen inventerade namn och Anita bereder frågan.
Infektionsveckan i Helsingborg: Programmet är i stort sett klart och majoriteten av
föreläsarna är klara och har tackat ja. En
del detaljplanering återstår. Det har varit
svårt att få fram sponsring till de planerade
key note lectures. Styrelsen tycker att det
är viktigt att kunna bjuda in internationella talare inom relevanta infektionsområden även när det inte går att få fram extern
finansiering.
Styrelsen beslutade att föreningen står
för kostnaden för key note lectures om det
inte går att få detta sponsrat av industrin.
Maria Josephsson informerade om värdklinikens planering så här långt och presente-
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rade det sociala programmet i anslutning
till mötet. En preliminär budget för mötet
redovisades.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin
Lindgren
Höstutbildningen 2016 kommer att ha
tema antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier. Tänkbara föreläsare inventerades.
På chefmötet kommer Anna-Karin ta
upp behovet av fler SPUR inspektörer.
§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
Ulf presenterade föreningens resultaträkning. Ekonomin är god.
Nya ordinarie medlemmar:
Viktor Berglund, ST läkare, Infektionskliniken, Sunderby Sjukhus, Luleå
Karin Hansen, ST läkare, Infektionskliniken, SUS, Malmö
Elina Norlen, leg läk, Östersunds Sjukhus,
Östersund
Nya associerade medlemmar:
Sören Thybo, Rigshospitalet, Köpenhamn

§ 13 Firmatecknare för Infektionsläkarföreningen
Styrelsen beslutade att firmatecknare för
Svenska infektionsläkarföreningen (organisations nr 802017-9480) är var för sig
föreningens ordförande Göran Günther
(540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding (550928-4039).
Beslutet gäller tillsvidare och paragrafen
förklaras omedelbart justerad.
§ 14 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 15 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Karolina Prytz
Protokolljusterare
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§

Protokoll styrelsemöte

Organ
Telefonmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningens Styrelse

Karin tycker inte att det finns några större
frågetecken kring ekonomi eller program
i nuläget.

Tid
2015-11-09 13:00-15:00

§ 2 Chefmötet
Göran sammanfattade Chefmötet. Formen för mötet diskuterades och det fördes
fram en del synpunkter och förslag på förbättringar. Chefrena skulle kunna tillfrågas om intressanta ämnen i god tid innan
mötet planeras och valberedningen skulle
kunna vara representerad för att påbörja
arbetet med att rekrytera nya styrelseledamöter.

Plats
Telefonmöte

Närvarande
Göran Günther ordf
Agnar Bjarnason
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Ulf Ryding
Maria Josephsson (adjungerad §1)

§ 1 Infektionsveckan
Anna-Karin och Maria presenterade budgeten för Infektionsveckan i Helsingborg.
Anita presenterade programmet och i nuläget är allt klart förutom key note lectures
där planerade talare tackat nej. Nya namn
inventerades och Anita arbetar vidare med
frågan.
Arbetet med Infektionsveckan går annars som planerat och Maria och Anna-
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§ 3 Infektionsveckan i framtiden
På styrelsemötet i december kommer samtliga mikrobiologiföreningar samt sjuksköterskorna och Infektionskliniken i Karlskrona vara representerade.
Diskussionen kommer att utgå från det
underlag som togs fram på Chefmötet.
Anita och Göran ansvarar för frågan på
mötet. En viktiga fråga är att ta fram en
gemensam tidsplan/process för hur ett gemensamt möte skall planeras i framtiden.
§ 4 InfPreg
Inget nytt har kommit fram och frågan
bordläggs.

§ 5 Övriga frågor
Rune Wejstål är utsedd till föreningens representant i RAV.
Remiss från Socialstyrelsen. Uppföljning
av barn som har haft cancer. De delar som
berör vaccination och immunbrist bör
kanske besvaras. Vanda Friedman och Marianne Jertborn föreslogs. Anita tillfrågar.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond: Styrelsemöte skall enligt stadgarna
hållas årligen före februari månads slut.
2016 kommer detta att få ske på styrelsens
telefonmöte i februari. Framöver kanske
det är bättre att flytta styrelsens decembermöte till januari för att lösa detta. Magnus
bereder frågan.
Firmatecknare: Beslut om firmatecknare
för föreningen och för Göran Sterners resestipendiefond kommer att fattas på mötet i december.
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Agnar Bjarnason
Protokolljusterare
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Tropiknytt
I detta nummer kan ni läsa en artikel
från en f d medlem i tropikstyrelsen,
Mats Målqvist. Mats är ST-läkare i
barn- och ungdomsmedicin och docent i internationell hälsa vid International Maternal and Child Health
(IMCH) vid Uppsala universitet.

S

edan två år tillbaka utvecklar och leder han arbetet med Siphilile i Swaziland.
Svensk Förening för Tropikmedicin och
Internationell Hälsa utlyser även i år ett
stipendium à 30000 kr för yngre icke disputerade student/yrkesverksam (se separat
annons). Besök gärna vår hemsida www.
tropikmedicin.se.
Om du är medlem men inte har fått
något e-post-utskick kan du maila din epostadress till SFTIHinfo@gmail.com.
Maria Lundberg
ordförande

Empowerment som intervention
i HIV-drabbat land
Swaziland är ett litet land i södra
Afrika hårt drabbat av HIV epidemin.
Här stöder Svenska kyrkan ett projekt med ”Mentormammor”, lokala
kvinnor som efter en kort utbildning
i mödra- och barnhälsovård utbildar
och stöttar utsatta kvinnor och mammor till positiv förändring. Genom så
kallad ”peer support” kommer mentormammorna med hopp i en annars
tillsynes hopplös situation.

M

ed sina drygt en miljon invånare, inklämt mellan Sydafrika
och Mocambique gör det inte
Swaziland så mycket väsen av sig i världen.
Mest är det känt för två saker. En är att det
är Afrikas sista absoluta monarki, med en
kung som har fjorton fruar och får tankarna att gå till ”En prins i NewYork”, om nu

någon minns den filmen. På så vis är det
exotiskt och minner om svunna tider. Den
andra saken som det lilla landet är ”känt”
för är att det har världens högsta HIV prevalens. Officiella siffror från 2007 säger 26
%1, men senare studier visar på betydligt
högre prevalens. En studie från 2012 uppskattar HIV prevalensen bland kvinnor i
åldern 30-35 år till 54 %, och bland gravida kvinnor som kommer till mödravården där HIV testning är obligatoriskt
ligger prevalensen på är siffran 42 % HIV
positiva2. Det är siffror som knappt är begripliga, att det går att nå sådana nivåer,
särskilt med tanke på att Swaziland är ett
litet sammanhang som hyfsat lätt borde gå
att kontrollera. HIV situationen påverkar
naturligtvis hälso- och sjukvårdssystemet
och det mesta kretsar kring HIV. Enorma
summor pumpas in i landet, framför allt

från USA och Pepfar (President’s Emergency Plan for AIDS Relief ), och HIV
epidemin har kallats för landets tredje
guldålder. Den första guldruschen var efter
guld i marken, ungefär samtidigt som stora guldfyndigheter påträffades runt Johannesburg. Den andra guldåldern var under
apartheidtiden i Sydafrika, då Swaziland
fungerade som transitland för mycket av
Sydafrikas export under sanktionstiden.
Då var Swaziland också ett litet Monaco
dit rika sydafrikaner kom för att festa och
spela på casinon, och kanske grundlades
redan då HIV epidemin med en ganska
allmänt spridd prostitution och förändrat tänkande kring transaktionellt sex. Så
den tredje guldåldern som började runt år
2000 då HIV exploderade. Fram till 2007
fanns inte mycket bromsmediciner och
många människor dog i sina bästa år.
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Uppskattningsvis finns det idag 120,000
föräldralösa barn i Swaziland. Sedan 2007
har det dock funnits hyfsat god tillgång till
bromsmediciner (ART – antiretroviral terapi) och antalet dödsfall är inte längre lika
högt. Det är dock en stor belastning på
hela systemet, med kostnaden för ART nu
runt 2000 kr per person i landet. Över 120
NGOs (Non-Governmental Organisations) finns registrerade och mycket pengar kommer in i landet från olika biståndsorganisationer. Swaziland räknas idag som
ett medelinkomstland. Ändå lever mer än
60 % av befolkningen under fattigdomsstrecket. Ojämlikheterna är således stora
och man kan vara länge som turist i landet
utan att se fattigdomen eller det lidande
som döljs under ytan.
Kulturella orsaker till HIV spridningen
Anledningarna att HIV epidemin har fått
så stora proportioner i detta lilla land är
många. En är traditionen med månggifte.
Kungen med sina många fruar sätter
standarden och ett ouppnåeligt ideal, men
två fruar är inte ovanligt i ett swaziskt hem.
Men det är inte bara vid giftermål som
en man kan, eller förväntas ha fler partners.
38 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 1 · 16

Det är även ett outtalat krav för ogifta
män, och att ha många samtidiga partners
är inte ovanligt3. Även bland kvinnorna
betraktas det inte som konstigt att man
har relationer till flera män samtidigt, och
synen på prostitution som något nästan
självklart är utbredd, även om det i Swaziland rapporteras mindre prostitution än
vad det gör i omkringliggande länder4. En
annan starkt bidragande orsak till spridningen av HIV är kvinnors bristande självbestämmande. Den swaziska kulturen är
starkt patriarkal och i princip kan en man
inte ha fel. Så om en man eller kvinna i ett
förhållande blir HIV smittad, är det alltid
kvinnans fel5. Detta leder till stigma och en
självklar ovilja att tala om för sin partner
att man testat positivt. Missuppfattningar
och brist på kunskap bidrar också till stigmatiseringen av ett positivt testresultat.
Trots mer än tio år av workshops och
informationskampanjer möts man ständigt av märkliga attityder och fördömanden runt HIV. Pepfar och USAID har i år,
dels med anledning av detta, men också på
grund av den allt bättre tillgången på ART
lagt om sin policy vad gäller HIV prevention. Evidensgrunden för preventiva insatser som fokuserar på ändrat beteende visar

på dåliga resultat, bland annat anser man
nu att kondomanvändning inte längre är
en prevention utan endast senarelägger insjuknandet. Nu är det istället prevention
genom behandling som gäller, och från
och med januari i år initieras alla gravida
kvinnor på livslång ART. Planerna på att
initiera alla med positiva HIV test på ART,
oberoende and CD4 nivå är långt gångna.
Genom att trycka ner viruset hoppas
man kunna stoppa spridningen. Samtidigt
riskerar man mer resistensutveckling då
compliance många gånger är låg.
Siphilile Maternal and Child Health
Det är i denna miljö som Svenska kyrkan
med hjälp av Sida stöder ett mödra- och
barnhälsovårdsprojekt sedan tre år tillbaka. Projektet, som kallas Siphilile (We are
healty på siswati), bygger på en modell
från Kapstaden med ”community-based
peer support”6-8. Peer support kan väl närmast översättas med kamratstöd på svenska, men handlar i grunden om att hjälpa
andra människor i samma situation som
man själv är eller har varit i. Modellen
används inom många områden, exempelvis inom diabetsvården eller för att främja
exklusiv amning. Siphilile rekryterar kvin-

ABSTRACTS

I NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15 39

SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA

nor lokalt som får en basal mödra- och
barnhälsovårdsutbildning och som sedan
arbetar som ”mentormammor” för gravida
kvinnor och familjer med små barn. Mentormammornas uppgift är att utbilda och
stödja andra kvinnor så att de kan fatta
välgrundade beslut vad gäller sin och sina
barns hälsa. De uppmuntrar HIV testning,
att gå till mödravården under graviditeten
och förbereda sig inför förlossningen. De
uppmuntrar mammorna att amma exklusivt, att registrera och vaccinera sina barn,
de utbildar dem i nutrition och hur man
känner igen varningstecken på infektioner
hos barnen. Varje mentormamma har ett
eget område som hon ansvarar för och i
det området screenar hon också alla barn
för undernäring genom att väga och mäta
barnen och jämföra med viktkurvor. Men
det är inte bara hälsoundervisning utan
handlar också mycket om att finnas där.
Både för att stötta de många utsatta
mammorna de möter att söka vård, att ta
sig ur destruktiva förhållanden eller medla
mellan dem och myndigheter, hälsosystemet eller egna familjen, och för att uppmärksamma missförhållanden. Många
barn far illa och Siphilile fungerar som
barnens advokat och talesperson för barns
rättigheter gentemot sociala myndigheter
och föräldrar8.
Samarbete med hälsosystemet
Siphilile tillhandahåller inte några medicinska tjänster utan samarbetar med kliniker och sjukhus i området. En viktig samarbetspartner är Läkare utan gränser, som i
vanliga fall bara arbetar i katastrofområden
och inte har permanenta kliniker. I Swaziland har man dock gjort ett undantag då
HIV och TB situationen klassats som en
pågående katastrof utan någon tydligt slut
i sikte. Siphililes mentormammor remitterar sina klienter till hälsosystemet och
utför s.k. defaulter-tracing för klinikerna i
området8. Att leta efter de som slutat sin
ART medicinering eller som inte kommer
tillbaka för uppföljning kräver en hel del
lokalkännedom, något som mentormammorna besitter efter att ha besökt i stort
sett alla hem i sina områden. Hembesöken
ger också en djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna till bristande följsamhet till medicinering eller sjukvårdssökande beteende. Att möta patienter på
en klinik ger en mycket begränsad bild av
problematiken och då inte minst HIV är
en social sjukdom blir det svårt för hälsooch sjukvårdspersonalen att på bästa sätt
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behandla patienten. Samma sak gäller för
undernäring, där många barn återkommer
till sjukhuset då de efter behandling skickas hem till samma förhållanden som skapade undernäringen i första rummet. Här
kan Siphililes mentormammor hjälpa till
och följa upp alla som skrivs ut.
Ett utsatt område
Siphilile arbetar i peri-urbana områden i
Swaziland. I Matsapha, ett industriområde
utanför Swazilands största stad Manzini
har ett samhälle vuxit upp runt textil- och
plastindustrier. Hit kommer många ensamma kvinnor i jakt på arbete. Mer eller
mindre tillfälliga bostäder har byggts upp
runt industrierna, som på så många andra
platser i världen. Hyreskaserner med små
rum utan toalett, avlopp eller vatten hyrs
ut till de arbetssökande. Men arbetslösheten är hög och bristen på försörjningsmöjligheter gör de ensamma kvinnorna
sårbara och utsatta. En överlevnadsstrategi
är att skaffa en pojkvän som kan försörja
dem, och många blir tidigt gravida. Inte
kanske i första hand på grund av bristen
på preventivmedel, utan snarare för att det
är kulturellt förväntat att ge mannen barn
som ett tecken på samhörighet. Problemet
är att samhörigheten inte infinner sig och
de flesta unga mammorna lämnas av sina
pojkvänner så snart graviditeten är ett faktum. Misshandel och sexuellt våld är också
en del av vardagen i Matsapha9,10. Siphililes mentormammor träffar nu regelbundet
runt 2500 mammor eller gravida kvinnor.
Bland Siphililes klienter är de allra flesta
singelmammor, även om de flesta har tillfälliga pojkvänner. Faderskapsdispyter är
inte ovanliga och även om det inte finns
några lagliga medel att kräva underhåll av
pappan så stipulerar kulturen att mannen
ska försörja sina barn. De traditionella
strukturerna är dock upplösta i den här
miljön, där många kommit för att bo tillfälligt, vilket gör mammorna extra utsatta.
HIV är till stor del en fattigdomssjukdom
och med tanke på kvinnornas situation i
de områden som Siphilile arbetar i är det
inte konstigt att HIV prevalensen är hög.
En nyligen genomförd studie visade att
66 % av klienterna mellan 30-35 år är
HIV positiva11.
Empowerment
Så vad kan förändra situationen? Vad gäller
HIV-situationen så har de stora biståndsorganisationerna, finansierade av Pepfar/
USAID och Global Fund, som tidigare

nämnts nyligen lagt om strategin till behandling som prevention. Problemet med
detta är att alla de problem och barriärer som finns till en effektiv behandling
kvarstår om man inte samtidigt arbetar
med beteendeförändringar. En förutsättning för att förändra ett beteende är att
man inte bara har viljan, utan också både
möjlighet och kunskap. Det handlar om
”empowerment”, något riktigt bra ord är
svårt att finna på svenska. Om att ge möjligheten till förändring, om att ge och inte
ta ansvar. Siphililes mentormammor får
ofta frågan vad de kan bidra med, vad de
människor de möter ska få. Att förklara att
de kommer med kunskap och stöd möts
ofta till en början med skepsis, men efter
bara ett litet tag så märks förändringen,
de blir lyssnade på och respekterade. Att
kunna förändra sin livssituation handlar
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många gånger om att våga ta steget, att
säga ifrån eller att inse att man har makten
att själv ta beslut. Att till exempel förstå
vikten av att registrera sitt nyfödda barn,
att se till att det vaccineras och att veta
när man ska söka vård och ha möjligheten att själv besluta om det. Beslut som
kan förändra både för sig själv och för sin
familj. Empowerment handlar också om
kunskap, att förstå varför det är viktigt att
fortsätta ta sin HIV medicinering, varför
det är viktigt med exklusiv amning, att
förstå att man ska äta flera mål mat om
dagen och ha en varierad diet för att må
bra, och framför allt att känna till sina rättigheter. Siphilies mentormammor arbetar
med empowerment som intervention, och
mycket handlar om att komma med hopp
till en många gånger hopplös situation.
Gilla oss på facebook: www.facebook.
com/siphililemch eller kolla in vår hemsida
www.siphilile.org. Om du vill stödja Siphilile Maternal and Child Health kan du
antingen sända en gåva till Svenska kyrkan
internationellt arbete och ange P144, eller

sända en gåva direkt (kontakta i så fall på
info@siphilile.org för mer information.
Mats Målqvist
utsänd av Svenska kyrkan till Swaziland
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Stipendium i Tropikmedicin
och Internationell Hälsa
Svensk Förening för Tropikmedicin
och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30 000 kr för
yngre icke disputerade student alternativt yrkesverksam.

S

tipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie
eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig
studie företrädelsevis i endemiskt område.
Det är inte avsett som kompletterande
finansiering till större forskningsprojekt
eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress
eller mötesresa.
Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat,
tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1
sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@
karolinska.se. Sista ansökningsdag 1 april
2016.
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YNGRELÄKARSPALTEN

Yngreläkarspalten
Fallseminarium, Infektionsvecka, SKkurser... Hur skall man hålla koll på
allting? Det är så där typiskt hektiskt och överbokat som januari
alltid blir. För mig i varje fall. Det är
nästan som att man tror att man kan
ta igen den tid som försvann under
jul- och nyårsledigheterna.

J

ag verkar ha pressat in saker till bristningsgränsen i mitt schema. Så till
den grad att jag glömmer viktigare saker tex hämta barnen tidigare på dagis när
det är APT. Alltid lika roligt att få det där
samtalet från förskolans pedagoger som
undrar var man är och om de skall klä på
dottern medan de väntar på att jag skall
dyka upp. Tack och lov är jag långt från
ensam om att glömma det.
Jag gör mitt sista halvår som ST-läkare
och tankarna går givetvis oftare och oftare
till hur det skall bli när jag är färdig specialist. Hur förberedd är jag egentligen? Det
kommer ju inte direkt som en chock att

det snart är dags (nedräkningen har väl pågått si sådär 55 månader). Ändå verkar det
som att det först nu går upp för mig att det
närmar sig på allvar.
Får ni andra några tillfällen då ni får tips
och råd från äldre kollegor?
Jag önskar att det fanns någon slags
pärm med ”vanliga frågor till Infektionsjouren på nattetid”. Hur skall man hålla
sin egen neurotiska sida i styr när en oerfaren underläkare ringer från det lilla sjukhuset på bygden och har svårt att beskriva
varför patienten är dålig? Ännu mer orolig
är jag att jag inte skall vakna när de ringer.
Eller att jag är hemskt otrevlig i sömnen.
För det där kommer man ju liksom
ihåg hur det var när man var alldeles ny
och skulle ringa upp någon trött bakjour
i hemmet med, en i deras ögon, ganska
banal fråga. Hur håller man humöret upp
då? Tips på alla ovan nämnda frågor välkomnas.
Sen vill jag avsluta med att önska er
hjärtligt välkomna till Infektionsveckan

i Helsingborg. Ungt Forum kommer att
vara under hela tisdags förmiddag. I år
handlar det om Pneumoni ur olika aspekter. Dessutom blir det tillfälle att mingla
med andra ST-läkare från landet under
pauserna. Jag kommer givetvis att finnas
på plats så kom gärna och snacka en stund.
På tisdags eftermiddag kommer det att
vara postersession dvs om man har ett
ST-arbete som man vill presentera så är
det ett ypperligt tillfälle att göra detta på.
Aldrig kommer ni att ha en så intresserad
skara åhörare som under Infektionsveckan. Det är alltid bra att öva på att presentera sitt arbete, göra en poster och att träffa
andra forskare.
Resten av veckan är till för alla och programmet ser spännande ut. Hoppas att ni
får möjlighet att åka. Vi ses i Helsingborg!

Karolina Prytz
ST-läkare, Infektionskliniken i Örebro
karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se
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FALLBESKRIVNING

Alla knölar hos somalier är inte TBC
Det rör sig om en man född 1941
från Somalia som varit i Sverige sedan 2011. Vid ankomsten till Sverige hade han en positiv PPD på 15
mm och lungförändringar och utreddes för tbc.

B

ronkoskopi och odlingar var ua. I
augusti 2013 kom han på remiss till
mig från Hälsocentralen med 2 månaders anamnes på en förstorad körtel på
halsen. Han hade då även en Metforminbehandlad DM typ 2 samt prostatabesvär.
Förutom en relativt hård, icke ömmande ca 1 cm stor knöl framför mandibeln
strax framför höger käkvinkel saknades det
symtom. Ingen hosta, viktnedgång, feber,
nattsvettningar men nämner spontant
svullnad runt ögonbryn och ögonlock.
Lab gav inte heller mycket ledtrådar, SR
28, Hb 130, CRP ua, leverstatus och LD
ua, LPK 5,1 men eosinofila 0,53. HIV neg
och genomgången hepatit B.
Pat remitterades till ÖNH för biopsi.
PAD visade endast kraftigt inflammerad
spottkörtel samt rikligt med plasmaceller.
TBC-diagnostik negativ.
Vid återbesök i november mår pat bra
men knölen har ökat i storlek. Utredningen kompletteras nu med CT hjärna,
thorax och buk som endast visar en del ej
patologiskt förstorade körtlar på halsen,
pericardvätska mätande ca 11 mm och
pleuraförtjockning.
Nya prover visade lite stigande SR (nu
52) och fortsatt eosinofili. En kollega föreslog Mikulicz syndrom som är associerat med TBC, syfilis, leukemi, Hodgkinlymfom, SLE och sarkom. ANA ANCA,
serologier för syfilis, echinokocker, schistosomiasis, strongyloides, toxoplasma,
cystor och maskägg samt odling för TBC
i urin och faeces var alla ua. Pat undrade
lite försynt vad det var för fel på honom
och om han inte kunde få någon medicin
eller med tanke på alla prover som tagits.
Jag kompletterade istället med benmärgsundersökning som endast visade reaktiv
märg, normala poeser och eosinofili på 11
% och toppade upp med ett UL som visade lätt vidgat vänster njurbäcken men i
övrigt ingenting.
Jag tyckte att jag uteslutit både maligna
och benigna åkommor, hittade inget som
tydde på infektionssjukdom och planerade

ett återbesök som dock aldrig blev av.
Istället kom pat ånyo på remiss, nu från
urologen där han utretts pga makroskopisk hematuri och man på en CT sett en
cm-stor förändring i lig falciforme, körtlar
ventralt om hjärtat och fläckiga förändringar i lungorna.
Vid återbesök mår pat fortfarande bra,
förnekade viktnedgång, feber etc. Hade
varit i Mecka på Hajj där han fått hosta
som nu helt gått över. Det fanns tydligare knölar på halsen längs mandibeln samt
mindre körtlar i ljumskarna bilat. Blodprover visade nu SR på 120! Hb 93, trombocytos, LPK 8,6 varav eosinofiler 0,99,
albumin 23 men leverstatus ua. Elforesen
så pass avvikande att en nyfiken lab doktor ringer upp och undrar vad pat lider av.
Han har total IgG på 67 (!), polyklonala
band, ingen M-komponent och ingen inflammation. Urinelfores tillför ingen ytterligare info.
Patienten vill åka på semester
Hustrun hade sedan några månader fått
behandling för körteltuberkulos och med
tanke på resa till Mecka och lunginfiltrat
så upprepas TBC-diagnostik med bronkoskopi och nya odlingar från urin. Ny
vaskulitscreening samt ANA, AMA, SMA
och serologier tas. Allt utfaller negativt.
Förändringen i lig falciforme undersöks
med UL lever som nu visar att den vuxit till 2 cm samt en ytterligare noduli på
5 mm tillkommit, levern ser dessutom
cirrhotisk ut. Enligt MRT utseende som
HCC. Pat anmäls till leverrond på universitetssjukhuset. Bronkoskoperande lungläkare har skrivit ny remiss till ÖNH för ny
biopsi av knöl på halsen.
Men nu vill pat inte vara med längre.
Han vill åka på semester och hälsa på släktingar i södra Sverige i 2 månader. Han
mår ju bra, knölarna på halsen har han
haft jättelänge. Leverronden beslutar att
man inte vill åtgärda någon ev HCC förrän det är klart vad de förstorade körtlarna
står för. Här har dr Eklund ett litet moment 22 men bedömer att pat åtminstone
förstått att han kan ha cancer och skulle
behöva utredas ytterligare. Jag rådfrågar
även hematolog, onkolog och tropikexpert
utan att få nya uppslag.
Pat återvänder efter ca 6 v med hustrun
och en nyanländ son från Somalia och kan

nu tänka sig utredning. Jag har under tiden fått en snilleblixt och googlat förhöjt
IgG, lymfkörtlar och levercirrhos samt
sökt i Up to Date och nosat upp IgG4 related disease. Kan det vara det?
En ytterligare biopsi beställs från
ljumsken den här gången med riktad frågeställning ”IgG4 positiva plasmaceller?”
och jag beställer även eftergranskning från
tidigare spottkörtelbiopsi med den flotta
frågan Küttnertumör?
Inom kort blir jag uppringd av en
mycket exalterad patolog som aldrig sett
så många IgG4 positiva plasmaceller i
ett preparat! Mycket stark misstanke om
IgG4-associerad sjukdom. Enligt Up to
Date kan dessa pat även ha förhöjt IgE
(pat hade 957 (normal 0-87), men konstigt nog helt normala halter av IgG4 i blodet (kan förekomma).
Alla förstorade körtlar är inte TBC
Enligt Internetmedicin är IgG4 associerade sjukdomar en grupp som ursprungligen var beskrivna som separata kliniska
tillstånd och kännetecknas av svullnad i
drabbade organ, pseudotumörer och ofta
förhöjda serumnivåer av IgG4. Ett flertal
organ kan vara drabbade såsom pancreas,
tår- och spottkörtlar, lungor och njurar.
Man ser även förstorade lymfkörtlar och
multifokal skleros ledande till bla retroperitoneal fibros. Tillståndet drabbar framför
allt män (62-85 %) över 50 år och prevalensen anges till 0,8/100.000. Diagnos
ställs med biopsi där man ser lymfocytära
infiltrat bestående av CD4+ T-celler och
IgG4-positiva plasmaceller samt storiform
fibros. I blodet kan ses höga halter av IgG4
IgE samt eosinofili. Man kan behandla
med kortsion, metotrexat, Cellcept eller
Imurel i steroidsparande syfte. Även Mabthera kan ges. Det finns en ökad risk för
malignitet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
alla förstorade körtlar inte beror på tuberkulos även om patienten råkar komma
från Somalia och att google ofta är ett utmärkt hjälpmedel i en förvirrad klinikers
vardag.

Cecilia Eklund
specialistläkare infektionskliniken Gävle
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MINNESORD

Göran Sterner, 1920-2015
Göran föddes i Borås och det var den
stad han oftast refererade till då han
berättade sina många roliga historier på väl bevarat västgötamål för
oss unga läkare på Danderyds sjukhus där han var avhållen klinikchef
och gudabenådad historieberättar på
Infektionskliniken under 18 år.

K

ommen från vad som brukar kallas
enklare förhållanden – fadern var
målarmästare- utbildade han sig
till läkare vid Karolinska Institutet där han
skall ha varit flitig inte minst i nöjeslivet.
Det berättas att när det vid en gask saknades flickor fixade han att den närbelägna
medicinska föreningen låg ännu vid Norr
Mälarstrands mynning) operabaletten anslöt. Intresset för det täcka könet kröntes
med erövringen av den sköna och leende
Tusse, som kom att bli hans hustru, av
många - inklusive han själv- sedd som hans
största tillgång.
Han började först en barnläkarutbildning på nu nerlagda Samaritens Barnsjukhus och var tidigt intresserad av barns luftvägsinfektioner och disputerade, med den
legendariske virologen Arne Svedmyr som
handledare, på adenovirusinfektioner hos
barn, ett tidigt uppmärksammande av virusinfektionernas betydelse för barns sjuklighet.
Trängseln inom barndisciplinen gjorde
att han sökte sig till den nya specialitén
infektionssjukdomar, som då ännu hade
barns infektioner som en huvuduppgift,
och han fick sin fortsatta utbildning på
Roslagstulls sjukhus. När det 1967 beslutades att nybyggda Danderyds Infektion
skulle bli Stockholms andra universitetsklinik uppmanades han av ämnesföreträdaren Justus Ström att söka klinikchefstjänsten eftersom dittillsvarande chefen
inte var disputerad. Göran, som gudbevars
också hade ambitioner, kände sig länge illa
till mods att behöva peta den blide kollegan men föll till slut till föga.
Väl installerad skapade han där en stämning av ansvar och kamratlighet och var
aldrig sen att fråga underställda till råds
om han trodde de kunde ett område bättre
än han själv. Han verkade i en tid då sjukhusen inte hade platsbrist och han rådde
oss alltid att lägga in patienterna om vi var
osäkra på diagnosen och att hellre ta flera
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prov för mycket än ett före lite. Hans blygsamma motto var att patienterna inte skulle lämna sjukhuset med fler sjukdomar än
de kom in med. Placeringsronderna kl 11,
då de nyinlagda patienterna diskuterades
och sängplatserna fördelades blev vardagliga högtidsstunder som han presiderade
över med uppknäppt auktoritet. Med sitt
lugn och avväpnande prestigelöshet ingav
han trygghet och arbetsglädje till alla kategorier anställda och det var en lisa att
se honom komma till jobbet med sin intagande rondör iklädd ljusgrå kostym och
röd fluga.
Vi unga förstod aldrig anledningen till
den osämja som tycktes råda mellan klinikledningarna på Roslagstull och Danderyd och som försvårade det samarbete som
borde varit självklart. Men vi gladde oss åt
att Göran flera gånger kallade på sin gamle
chef, Justus Ström, då pensionerad sedan
länge, som vikarie vilket fick oss att känna
infektionshistoriens vingslag.
När hans doktorand med hustru frös
ihjäl i fjällen en vecka efter en framgångs-

rik disputation om virusorsakad lunginflammation hos vuxna och därmed lämnade tre små barn efter sig var han nära att
bryta samman men tillsammans med sin
hustru kom de istället att bli ett uthålligt
stöd för dessa plötsligt föräldralösa barn,
parallellt med sina egna tre.
Göran gladde sig över det reseanslag till
unga infektionsläkare som kom att bära
hans namn och engagerade sig i urvalet av
stipendiater.
Tämligen omgående efter pensioneringen flyttade han och Tusse in på Rosengårdens äldreboende i Vallentuna där Göran,
då änkeman sedan ett par år dog stilla under sömn, 95 år gammal, i fin andlig form
in i det sista.
En, vågar jag säga, av alla arbetskamrater älskad och aktad chef och kollega var
Göran. Hans gärning manar till efterföljd.

Sven Britton
Tacksam underlydande i många år
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VISIONSDOKUMENTET

Infektionssjukvård, uppdrag
och framtid 2016
Det är med glädje vi kan annonsera att
vår uppdaterade visionsskrift för landets infektionssjukvård från år 2006
nu är reviderad och moderniserad.
Som vi tidigare betonat håller det
mesta av det som skrevs 2006 för
granskning.

D

et fanns behov av anpassning till
utveckling och nya förhållanden,
vilket var incitamentet till uppgraderingen, men strukturen i visionen
står sig bra även år 2016. Ett särskilt tack
vill styrelsen rikta till granskarna Torsten
Holmdahl och Olle Reichard, båda var
med även 2006, för ett utmärkt arbete.
Dokumentet är publicerat i elektronisk form på infektion.net.
Göran Günther
Ordförande
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
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KONGRESSKALENDER

Kongresser & möten 2016
14-18 mars

SK-kurs, Tuberkulos
Solna, Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
tuberkulos

17-18 mars

Stramautbildning på Långholmen
Stockholm

17-19 mars

ESCMID Postgraduate Education Course, Parasitic
Infections of the Arabian Peninsula- a Theoretical and
Practical Update
Al Ain, Förenade Arabemiraten
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/parasitic_infections_of_the_arabian_peninsula_a_theoretical_and_
practical_update

4-6 april

Infektionsläkarföreningens vårutbildning:
”Infektionskonsultfrågor”
Båstad

4-9 april

SK-kurs, Klinisk tropikmedicin
Huddinge, Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
klinisktropikmedicin

7-8 april

ESCMID Postgraduate Education Course,
Antimicrobial Stewardship: a Practical and
Integrated Approach
Instanbul, Turkiet
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

9-12 April

ECCMID 2016
Istanbul, Turkey
www.eccmid.org

13-14 april

ESCMID Postgraduate Education Course,
Management of Infections in Septic Shock Patients
Instanbul, Turkiet
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/management_
of_infections_in_septic_shock_patients

13-17 april

International Liver Congress, EASL
Barcelona, Spanien
http://ilc-congress.eu/

26 april

Svenska hepatitdagen
Stockholm (Mer info kommer senare)
STRAMAdagen
Arlanda

11 maj

16–19 maj

ST-kurs, Antiviral behandling med monitorering samt
diagnostik vid HIV, hepatit B och C virus infektion
Uppsala
www.lipus.se/www/_public/pub_course.cfm?course
id=9796

23-27 maj

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
vårmöte 2016
Helsingborg
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1-4 Jun

Northern European Conference on Travel Medicine
London, England
http://nectm.com

3-4 Juni

ESCMID Postgraduate Education Course,
Individualized Medicine in Infectious Diseases:
a Practical Approach
Tübingen, Tyskland
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

16-20 juni

ASM Microbe/ICAAC 2016
Boston, USA
www.asmmicrobe.org

28 Juni-1 Juli

ESCMID Postgraduate Education Course, Virulence
and Resistance in Staphylococcus aureus:
2016 State of the Art
Lyon, Frankrike
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

15-18 sept

33rd NSCMID Annual meeting
Rovaniemi, Finland
www.nscmid2016.com

26-29 sept

Infektioner hos immunsupprimerade
Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
infektionerhosimmunsupprimerad

7-11 nov

Sepsis på akuten och IVA
Linköping
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
sepsispaakutenochiva

