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Efter en mild vinter så är nu den efterlängtade våren på väg. Trots den milda 
vintern så har vi år den värsta säsongsinfluensaepidemin sedan SMI började 
sina mätningar i början av 1990-talet. Enligt statistiken från SMI så förefal-

ler det som om toppen nåddes v9–10. Vad beror det på att influensan blev så pass 
utbredd i Sverige denna säsong? Faktorer som måste utvärderas som möjliga orsaker 
är lägre generell vaccinationstäckning och att det har gått ovanligt lång tid sedan 
influensavaccinet gavs eftersom vi fick en sen influensatopp med åtföljande minskad 
vaccineffekt. Dessutom finns det signaler om att säsongsviruset har börjat förändras. 

En annan epidemi eller snarare pandemi är infektioner med multiresistenta bakterier. I 
Sverige ser vi en ökning av ESBL och som en konsekvens av det så har Socialstyrelsen 
lagt förslag om ändrade smittspårningsrutiner för ESBLCARBA dvs. de ESBL som också 
är resistent mot karbapenemer. Man går nu från en laboratorieanmälan till att den 
behandlade läkaren ska göra en anmälan och ansvara för att smittspårning utförs. 
Syftet är naturligtvis lovvärt men frågorna hopar sig: Hur ska smittspårningen gå till? 
Vilka ska omfattas? Hur aktiv ska smittspårningen vara vid fynd ute i samhället? Ska 
journalen smittskyddsmärkas? Vi i styrelsen har i ett remissvar begärt svar på dessa 
frågor från Socialstyrelsen.

Vid senaste styrelsemötet 13/3 så diskuterades hur vi ska attrahera er yngre kol-
legor till de stora nationella mötena som vårmötet och riksstämman. När det gäller 
riksstämman så har vi en del tankar om att försöka locka besökarna på Ungt Forum 
att även besöka stämman samt försöka anordna någon ”trevlighet” på en av kväl-
larna. För er som tittat på programmet för årets vårmöte i Stockholm så behövs väl 
ingen ytterligare PR, här finns ett gediget och blandat vetenskapligt program samt 
lockande kvällsaktiviteter. Dessutom kommer det att ske prisutdelning till dem som 
i hård konkurrens korats som bästa projekt/bidrag i ansökan till Pfizerstipendiet, 
Rochestipendiet och Göran Sterners resefond. Slutligen så är ni verksamhetschefer 
ändå nyckelspelare för att ge ledighet och uppmuntra till deltagande i dessa möten.

I detta nummer av Infektionsläkaren så kan ni läsa en intressant intervju med Margareta 
Böttiger om polioepidemin och framgången med vaccination av denna sjukdom, 
även om det är tveksamt om man kommer uppnå WHOs mål att utrota polio de 
närmaste åren. Utan spaning ingen aning, skulle kanske vara en rubrik på den artikel 
som beskriver pilotstarten av det nya infektionsverktyget. Eftersom det går alldeles 
utmärkt att göra vissa anpassningar av infektionsverktyget lokalt så är det viktigt att vi 
infektionsläkare är med i den processen i varje landsting. Bland mycket annat läsvärt 
kan man notera att våra kvalitetsregister beviljats en ökad ersättning som nationellt 
kvalitetsregister. Under 2012 kommer pengarna delvis att användas till förbättring av 
dataprogrammen för registren samt olika åtgärder för att stimulera till en ökad inrap-
portering. Min övertygelse är att fortsatt ekonomisk 
utdelning i det nationella kvalitetsregistret kräver en 
ökad inrapportering. Det blir en utmaning för oss alla!

Glöm nu inte att njuta av våren som från säkra 
källor sägs vara speciellt fin i Stockholmstrakten 
omkring 21–23 maj!   

Jan Källman 
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På Infektionsenheten i Umeå har vi nu 
tio doktorandregistrerade läkare och 
jag är aktivt involverad i forskningen 

för fem av dessa. Och det är om denna 
forskningsinriktning jag har blivit ombedd 
att skriva några rader. 

men först lite bakgrund om 
klimatförändring:
Medeltemperaturen vid markytan på jorden 
stiger ovanligt snabbt. Denna globala upp-
värmning beror mest på mänsklig ekono-
misk verksamhet. Den senaste forskningen 
visar att både den globala växthusgasens 
utsläppstakt, havsnivån och smältningen 
av den arktiska sommarhavsisen ökar. I 
nuläget ligger uppvärmningen på den övre 
nivå som visats i tidigare prognosmodeller. 
Samtidigt växer oron för att naturens för-
stärkande (”positiva”) återkopplingssystem, 

allteftersom temperaturen ökar, kommer att 
snabba på processen. Uppvärmningen sker 
snabbare på det norra halvklotets nordli-
gaste breddgrader än på andra ställen på 
jorden. Ökningar har skett sedan mitten av 
1900-talet och 1–2oC är redan ett faktum i 
den arktiska regionen. Enligt de så kallade 
medelutsläppsscenarierna kommer tempe-
raturökningen i Arktis sannolikt att vara i 
storleksordningen 4–7oC senare under detta 
århundrade, vilket är ungefär dubbelt så 
mycket som den globala medeluppvärm-
ningen. En sådan snabb ökning sätter en 
stor press på de globala ekosystemen och 
kan störa många processer som nederbörds-
mönstren, isläggningen, vattenflöden i vat-
tendrag och havsströmmarna. 

Redan nu påverkas olika ekosystem av 
uppvärmningen. Som en följd av detta och 
mer generellt börjar livsbetingelserna för 

alla levande varelser på högre breddgrader 
i norr att påverkas av klimatförändringarnas 
direkta och indirekta effekter. Men hittills 
har klimatforskningen nästan inte alls upp-
märksammat riskerna för människors hälsa. 
Istället har man fokuserat på konsekven-
serna för ekonomin, industrins sårbarhet 
samt effekterna på ekosystemen, inklusive 
ikoniska arter och tillgångar för turismen. 
Det finns därför ett angeläget behov av att 
inse vikten av att människors fysiska och 
psykiska hälsa också kommer att påverkas av 
klimatförändringarna. Dessa oftast negativa 
effekter på människors hälsa kommer att 
uppstå både direkt från ett förändrat klimat, 
t.ex. svårare värmeböljor och oftare förekom-
mande extrema väderhändelser, samt indi-
rekt från de skiftande effekter, miljömässiga, 
ekologiska, ekonomiska och sociala, som 
kommer av klimatförändringarna. 

Klimatförändringar och hälsa 
– aktuell forskning i norr

En av anledningarna till att jag fann det intressant att söka och acceptera professuren i infektionssjukdomar 
vid Umeå universitet är att det är i norr klimatförändringarnas påverkan på natur och därmed på det mänsk-
liga samhället märks först. Och vad är väl en uppgift för en klinisk forskare om inte detta att försöka förstå 
vad som kan komma att hända? – och att sedan finna ut hur man bäst går till väga för att mildra eller rent av 
förhindra det som kan skada mänskligheten. Klimatförändringen är en utmaning även för infektionsläkare.
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Ursprungsfolken lever i närmare kontakt 
med naturen än andra människor och har 
värdefulla kunskaper om pågående biofy-
siska och ekologiska processer. Som ett arv 
från sin långvariga existens som nomad-
folk har ursprungsfolken både en adaptiv 
förmåga och kunskap om anpassningsstra-
tegier som kan vara av stort värde för den 
bredare, mer urbaniserade befolkningen att 
få kunskap om. Det råder inget tvivel om 
att både vardagslivet och hälsan för många 
ursprungsfolk håller på att förändras i snabb 
takt, delvis på grund av klimatförändringar. 
Det innebär ökad psykisk ohälsa och för-
ändringen av dieten mot en mer väster-
ländsk kost (inklusive ett högre intag av 
förädlade matprodukter) orsakar övervikt, 
typ 2-diabetes och en ökning i hjärt- och 
kärlsjukdomar. Rapporter från forskning 
och åtgärdsprogram bland ursprungsfol-
ken i Alaska visar en ökad risk för skador, 
psykisk stress och icke-smittsamma sjukdo-
mar. Dödligheten är högre bland Alaskas 
ursprungsfolk än bland den amerikanska 
befolkningen i övrigt. 

Maria Furberg, ST-läkare, har publice-
rat sitt första arbete som genom intervjuer 
beskriver hur renskötare i svenska delen av 
Sapmi uppfattar klimatförändringen. Inter-
vjuerna med samiska renskötare visar att 
de närmar sig smärtgränsen. Tunnare is på 
vattendrag och sjöar ökar risken för skador 
och djurförluster vilket även är konsekven-
sen av oförutsebart väder och förändringar 
i årstiderna. Allting har förändrats, med 
längre, blötare och varmare höstar, varmare 
vintrar och våren som kommer tidigare och 
plötsligare än förut. Detta har förändrat 
den traditionella renskötseln och försvårat 
flyttningen av djuren. Trädgränsen stiger 
snabbt och vegetationen förändras, vilket 
resulterar i en krympning av betesmark. 

andra näringar som vindkraft, vattenkraft, 
skogsbruk och gruvdrift konkurrerar mer 
och mer med traditionella renbetesmarker. 
Allt detta hotar hållbarheten av en tradi-
tionell livsstil, inklusive renskötsel. Känslor 
av sorg och kontrollförlust hotar samernas 
identitet. Samtidigt pratar de intervjuade 
renskötare om den sedan länge utvecklade 
adaptiva förmågan och om möjligheter. 

Olika djurarter, bl.a däggdjur, insekter 
och parasiter byter livsmiljö på grund av 
klimatförändringarna. Detta i sin tur gör det 
möjligt för mikroorganismer att utöka sina 
revir. Jägare i norra Sverige har till exempel 
märkt att antalet fästingar på deras hundar 
ökar från år till år. Ryska forskare beskriver 
också en 50-faldig ökning i förekomst av fäs-
tingburen encefalit (TBE) i nordvästra Ryss-
land. I Norrland har även antalet mänskliga 
fall av harpest ökat de senaste åren, och TBE 
är numer utbrett i södra Sverige. Effektiv 
övervakning av dessa förändringar gällande 
utbredningen och årstidsmässighet av olika 
smittsamma sjukdomar, samt deras påverkan 
på människors hälsa, behövs för att mini-
mera risker för både människor och djur i 
framtiden. Christina Hedlund, ST-läkare, 
har varit några månader på CDC i Ancho-
rage, Alaska, och skriver sitt första arbete 
om förekomsten av invasiva pneumokock-
infektioner i olika byar i Alaska. Både hon 
och Maria har tagit en utmärkt distanskurs 
på 15 veckor i infektionsepidemiologi given 
av CDC, Alaska. Den kan rekommenderas 
till andra intresserade.

En tid i förändring, som vi nu upplever med 
klimatförändringar, orsakar inte bara fler 
problem utan också fler möjligheter – särskilt 
möjligheter att förändra eller till och med 
förvandla produktionsmetoder, konsum-
tionsmönster samt kraftproduktion och 
energianvändning. Utan välfungerande 
övervakningssystem för olika hälsoaspekter 
och utan tillräcklig forskning och lämpliga 
forskningsmedel kommer dock problemen 
att överstiga möjligheterna. 

En brist på mat och vatten av god kva-
litet hotar människors hälsa och försvårar 
levnadsförhållanden. Publicerade data visar 
att i områden i Alaska där människor har 
minskad tillgång till vatten ökar luftvägs- 
och hudinfektioner, vilket resulterar i flera 
sjukhusfall. Hösten 2011 gavs i Skellefteå 
ett seminarium på temat om utbrottet av 
cryptosporidios hade med klimatförändring 
att göra med kommunens olika aktörer och 
representanter från olika institutioner på 
universiteten i Luleå och Umeå. Nederbörden 
vintertid har ökat och vid ytvattenintag har 
då avloppsvatten lättare att svämma över och 

komma i kontakt med intag av dricksvatten. 
Något konklusivt svar kom inte fram, men 
det finns skäl att undersöka detta vidare. 
Övervakning av kvalitet av och tillgången 
till mat och vatten är av särskild vikt i Arktis, 
särskilt nu när långvariga och mer lokala 
miljöproblem ökar och klimatet förändras så 
snabbt. Tillsammans med forskare i samtliga 
länder i Arktis har vi bildat ett nätverk som 
ingår i en arbetsgrupp inom Arktiska Rådet 
för övervakning av klimatkänsliga infektioner.

Joakim Forsell, ST-läkare på Mikrobiolo-
giska laboratoriet, vidarutvecklar genotyp-
ning och molekylär diagnostik av intestinala 
parasiter och har ett uppföljande arbete vad 
gäller detta utbrott av en eventuellt klimat-
känslig infektion. Martin Angelin är ST-
läkare i infektion och skriver sin avhandling 
i ämnet resemedicin. Han ser bland annat 
på vilka bakterier resenärer kommer hem 
med. Norra delen av jordklotet är ett resmål 
som blir mer och mer attraktivt för resenärer 
och vi behöver ha kunskap om vilka reseråd 
som bör ges till resenärer i området. Vi hade 
tidigare en av landets största vaccinations-
mottagningar tills landstinget drog in den. 
Nu verkar det som den skall återuppstå igen, 
vilket vi uppskattar.

Jag åker snart upp till abisko för att under-
visa på en forskarutbildningskurs i Klimat-
förändring och hälsa som ges av Thule-insti-
tutet i Uleåborg och University of Lapland, 
en s.k. winterschool finansierad av Nordiska 
rådet. Vi arbetar på att knyta ihop univer-
siteten i Tromsö, Uleåborg och Umeå med 
gemensamma projekt av olika slag. 

Det finns helt enkelt mycket att göra!

BIrGItta EVEnGård
Professor i infektionssjukdomar

Umeå Universitet

En tid i förändring, som vi nu upplever med klimatförändringar, orsakar inte 
bara fler problem utan också fler möjligheter – särskilt möjligheter att förändra 
eller till och med förvandla produktionsmetoder, konsumtionsmönster samt 
kraftproduktion och energianvändning.
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Infektionsläkarföreningens styrelse bjöd 
till styrelsemötet i mars in överläkare 
Ingemar Qvarfordt, hygienläkare i Göte-
borg och projektledare för Infektions-
verktyget i Västra Götalandsregionen, 
för att informera om projektet. Styrel-
sens uppfattningen är att kunskaper 
om Infektionsverktyget är viktig för 
Sveriges infektionsläkare men att infor-
mationen hittills inte alltid nått fram, 
och här följer därför en sammanfattning 
av dagsläget. Ingemar Qvarfordt har 
vänligen bistått med samtliga bilder till 
denna sammanfattning.

tt det är mycket angeläget att minska 
antalet vårdrelaterade infektioner 
(VRI) och att motverka antibio-

tikaresistens behöver väl knappast påpekas 
för infektionsläkare. 

I dagsläget saknas ett bra verktyg för att 
kontinuerligt följa förekomsten av VRI och 
också möjlighet till uppföljning av vidtagna 
åtgärder. Kunskapen om på vilka indikatio-
ner antibiotika används i såväl sluten som 
öppen vård saknas till stor del i dag men 
är mycket viktig för att kunna förebygga 
fortsatt resistensutveckling. 

För att bättre kunna kartlägga, övervaka och 
förebygga vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaresistens har samtliga landstings-
direktörer beslutat att ett nationellt IT-stöd, 
Infektionsverktyget, ska utvecklas. Infektions-
verktyget är ett IT-stöd som fullt utbyggt, ska 
registrera alla antibiotikabehandlade VRI, 
vissa riskfaktorer för VRI samt följa antibio-
tikaordinationer kopplade till diagnos. Det 
sistnämnda är en viktig faktor för att bedöma 
och värdera hur antibiotika används och i 
förlängningen rikta utbildningsinsatser för 
optimal antibiotikaanvändning. 

Syftet med Infektionsverktyget är att det 
skall utgöra ett hjälpmedel i verksamheternas 
arbete med att minska antalet VRI samt följa 
upp och optimera antibiotikaanvändningen. 
Det skall således primärt inte ses som ett 
vetenskapligt verktyg. Infektionsverktyget 
drivs som ett nationellt projekt av CeHiS 
(Centrum för e-Hälsa i samverkan)/SKL i 
samarbete med två pilotlandsting; Västra 

Infektionsverktyget – nationellt 
IT-stöd kring VRI och antibiotikaresistens

Ordinatör
Rapport-

framtagarePatient-
journal

Patientadm
data

Lab-
system

Nationellt
datalager

Rapportverktyg
(webb)

Vårdgivarspecifikt

Infektionsverktygets uppbyggnad

Vilka frågor skall t.ex. kunna besvaras?

Synligt och osynligt

• Vilka antibiotika som ordineras – mot infektioner, som profylax. 
OBS! i ordinationsögonblicket – ”intention to treat”.

• Andel av alla sjukhusvårdade patienter som får en VRI; per 
verksamhetsområde, specialitet, sjukhus eller landsting, under 
en viss tidsperiod.

• Andel patienter som får en postoperativ sårinfektion; per 
operationstyp och relaterat till klinik, sjukhus, landsting.

• I den utsträckning det dokumenteras – andel patienter 
som har en viss riskfaktor för VRI, t.ex. urinkateter, central 
venkateter.

ny info som skapas i
journalen av läkaren 

automatiskt från
befintliga

journaluppgifter 

• Information om de patienter som ordineras 
antibiotika – öppen och sluten vård.

 – Antibiotikasort

 – Orsak till ordination

• Information om alla patienter med vårdkontakt.

 – Patientadministrativa data

 – Åtgärder (KVÅ) och diagnoser (ICD-10)

 – Information om riskfaktorer (KAD, CVK, Resp)
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Götalandsregionen samt Uppsala läns landsting. Infektionsverk-
tyget kommer att skapa förutsättningar för enhetlig registrering 
oberoende av vårdform och typ av journalsystem samt övriga 
patientadministrativa system. Plattformen är således lika för 
alla landsting men den måste utformas och implementeras 
lokalt i varje landsting utifrån de journalsystem etc som finns 
där. Data ägs också av varje landsting för sig. 

Infektionsverktyget består av tre olika delar:
1. Först en registreringsmodul kopplad till journalsystemets 

läkemedelsmodul. Varje antibiotikaordination som sker, 
såväl i sluten som öppenvård, leder till en registrering i 
Infektionsverktyget. Man anger då vilket antibiotika som 
ordineras, om det rör sig om en samhällsförvärvad infek-
tion eller VRI eller om ordinationen rör profylax. Data som 
överförs automatiskt är vårdtillfällen i slutenvård och vissa 
åtgärder kopplade till diagnosen. 

2. En nationell databas för all information som insamlats 
där terminologin är enhetlig och är baserad på nationellt 
fackspråk.

3. Till sist ett webbaserat rapportverktyg där man när som 
helst kan ta fram rapporter från databasen och återföra till 
verksamheten.

det nationella projektet tillhandahåller således enhetliga termer, 
ett kommunikationsgränssnitt, ett datalager och ett rapport-
verktyg. Inom varje landsting krävs att anpassningar görs i 
respektive patientdatasystem för att registrera och insamla data 
på ett likformigt sätt. 

Det är mycket viktigt att användargränssnittet, dvs. det som 
varje enskild doktor måste göra vid varje antibiotikaordination, 
är så enkel och tidseffektiv som möjligt. De exempel styrelsen 
fick se vid styrelsemötet från Västra Götalandsregionen såg 
mycket bra ut i detta avseende. Det som också krävs är anpass-
ning för automatiserad överföring av data kring vårddagar mm. 
Pilotkliniker inom Västra Götalandsregionen och Uppsala läns 
landsting är igång med registrering. Enligt Ingemar Qvarfordt 
har samtliga landsting börjat förbereda arbetet med införande av 
Infektionsverktyget. För detta krävs en förståelse på ledningsnivå 
inom varje landsting. 

teknisk assistens för anpassning av Infektionsverktyget till 
befintliga patientsystem lokalt är förstås också nödvändigt. Det 
är dock mycket viktigt att vi infektionsläkare är engagerade 
lokalt i denna process för att bästa möjliga information skall 
kunna inhämtas i kampen mot vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaresistens.

Länkar:
•	 Rapportverktyget,	https://infektionsverktyget.sjunet.org
•	 Nationella	projektet,	http://www.cehis.se/dokumentarkiv/  

(sök: Infektionsverktyget)

KrIStIna CardEll
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Margareta Böttiger tar emot i 
sitt magnifika, kulturminnes-
märkta, hus vid Baggensfjärden 

en bit utanför Stockholm.
– Jag är förvånad över att du är så intres-

serad av polio, säger hon till Per Olcén. 
– Den sjukdomen har ju de flesta i Sverige 

glömt bort nu!

Intresse för polions historia
Per Olcén är specialist i infektionsmedicin 
och arbetar på mikrobiologiska laboratoriet 
i Örebro. Han förklarar att intresset grund-
lades eftersom han som infektionsläkare ofta 
har stött på följderna av att drabbas av polio.

– När jag arbetade på infektionskliniken 
i Örebro, träffade jag en patient som hade 
mött en patient som hade byggt en egen 
mobil respirator, säger Per.

Han förklarar också att han senare blev 
ombedd att hålla ett föredrag om polio för 
Rotary, och då väcktes hans intresse för sjuk-
domen på nytt.

– Därför har det varit ett önskeprojekt att 
få till stånd en intervju med dig, förklarar 
Per för Margareta.

Gedigen akademisk karriär
Tack vare att Margareta har kompetens som 
både virolog och epidemiolog, har hon till-
hört de få som arbetat med både den övergri-
pande vaccinationsorganisationen, och med 
dessa programs mikrobiologiska bakgrund.

Efter att ha fullföljt studierna i medicin 
vid Karolinska Institutet år 1954, for Mar-
gareta till New York för att arbeta på bar-
naavdelningen på Bellevue Hospital. Hon 
arbetade även på barnavdelningen samt 

bakteriologen vid Karolinska Sjukhuset i 
Stockholm.

1957 kom hon så till Statens Bakteriolo-
giska Laboratorium. Där genomförde Mar-
gareta omfattande forskning kring levande 
och inaktiverat poliovaccin under de kom-
mande tio åren.

1976 blev Margareta professor, och blev 
utnämnd till statsepidemiolog. Redan då 
hade hon varit involverad i arbetet med att 
analysera alla stora utbrott av infektions-
sjukdomar i landet sedan 1971.

Hon är författare/medförfattare till cirka 
250 publikationer.

Sverige först med att kartlägga
Den första av Pers många frågor är vad 
man kände till om sjukdomen polio när 
Margareta själv var väldigt ung.

Professor margareta Böttiger
Hon har varit statsepidemiolog och fått en sal uppkallad efter sig på Epidemiologen.
Hennes namn är starkt förknippat med vaccinationskampanjen mot polio – en succé som utrotade den fruktade 
sjukdomen i Sverige.
– Vi vaccinerade bort polio från 1957 till 1962, efter det har vi inte haft någon endemisk spridning, konstaterar hon.
tillsammans med infektionsläkare Per Olcén, besökte Infektionsläkaren margareta.
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– Man visste att det var en smittsam sjuk-
dom. Men det var svårt att få ut budskapet 
till allmänheten att den kunde spridas från 
person till person, svarar hon.

1905 kom en stor epidemi till Sverige som 
beskrevs och kartlades. Margareta påpekar 
att det var Sverige och Norge som var först i 
världen med att göra det. Carl Kling – som 
sedan blev verkschef på SBL – visade att 
sjukdomen kunde spridas via vattenvägarna.

När började man isolera virus?
– Man hade först odlat det på apor. Kling 

visade redan runt 1910 att polio spreds 
mellan apor. Men på vävnadskultur var 
det först under slutet på 40-talet som man 
odlade fram virus. Tekniken fick Nobelpris 
1953, svarar Margareta.

Hon påpekar också att på 30-talet, när 
hon själv var ung, så kunde man inte se att 
det var ett virus. Den förmågan kom först 
med elektronmikroskopen under 1940-talet

andningsförlamning drabbade oftare 
äldre
Skräcken för polio fanns hela tiden när hon 
var liten, fortsätter Margareta berätta.

– Grannen till oss dog – knall och fall! Det 
var den sjukdomen man var mest rädd för – 
man visste inte hur man skulle skydda sig.

Under mitten av 50-talet kom möjlighe-
ten att göra immunitetsstudier. De visade att 
befolkningen i Sverige hade den lägsta immu-
niteten, och den högsta frekvensen av sjuka. 

– Hälften av de som insjuknat var över 
15 år.

Det var en högre frekvens av andnings-
förlamning för de äldre som insjuknade och 
mer av arm- och benförlamning för de yngre.

– Däremot fann vi inga fall hos barn 
under sex månader – de flesta var immuna 
genom antikroppar från modern.

Margareta säger att man knappt vågar 
tänka på hur utvecklingen tett sig om vi inte 
hade fått ett vaccin på 1950-talet.

– Det var ett oerhört lidande som drab-
bade patienterna – särskilt svårt var det för 
dem som blev respiratorbundna. Vid den 
sista stora epidemin anmäldes 3 000 förlam-
ningsfall! Insatserna för sjukvården kunde ha 
blivit oöverskådliga.

Vaccinationsprogram startade 1957
Insikten om att det rörde sig om tre olika 
typer av virus kom när man kunde börja 
odla virus.

– Det föreföll som om typ 2 var huvud-
typen, men att typ 1 hade den högsta kom-
plikationsrisken, följt av typ 3. Populations-
studier om immunitet gjordes för alla tre 
typerna.

Margareta berättar att hon arbetade på 
barnkliniken i Östersund under epidemi-
året 1953. 

– Då såg jag flera fall av typ 1: En stor 
stark pojke som var drygt 20 år kom in och 
dog rakt framför mig. En annan liten pojke 
som vi misstänkte blindtarmsinflammation 
på, kunde inte gå efter ett par dagar. Det var 
vanligt att sjukdomen började med mag-
tarmbesvär, det är ju ett enterovirus, påpekar 
hon.

De första försöken med levande, försvagat 
vaccin hade ägt rum på 30-talet. Virus hade 
man tagit från apor, men det misslyckades – 
med katastrofala resultat, enligt Margareta.

Därefter fortsatte man inte förrän man 
kunde odla virus i stor skala, det vill säga 
under början av 50-talet.

Margareta kom till Statens Bakteriolo-
giska laboratorium – SBL –år 1957. Det var 
också då som vaccinationen kom igång

– Man började med de mest angelägna 
grupperna: De fyra första årskurserna i 
skolan, berättar hon.

två typer av vaccin
Det var Salk i USA som under början av 
1950-talet började utveckla ett avdödat 
poliovaccin.

– I den stora efterfrågan som uppstod, 
misslyckades man tyvärr med att avdöda 
viruset helt, vilket ledde till en epidemi. 
Denna händelse blev mycket negativ för 
utvecklingen av Salk-vaccinet i USA.

Omkring år 1960 övergick man till levande 
vaccin, utvecklat av Sabin.

– I Sverige var vi tidigt ute – redan under 
mitten av 50-talet började man på prov att 
framställa vaccin. 

1957 importerade vi Salk-vaccin från USA. 
Därefter var vi självförsörjande.

– När vi senare följde upp vaccinationsre-
sultaten med blodprov, visade det sig att typ 
1-komponenten var svagast. Vi prövade då 
att förstärka skyddet mot typ 1 med levande 
vaccin. Efter att ha lyckats att förstärka typ 
1 i vårt vaccin, var det onödigt att använda 
det levande, berättar Margareta.

I sin avhandling som publicerades 1966 
jämförde Margareta de båda typerna av 
vaccin: Avdödat vaccin, s.k. Salk-vaccin eller 
inaktiverat poliovaccin (IPV) och levande 
försvagat virus, s.k. Sabin-vaccin eller oralt 
poliovaccin (OPV).

Stor framgång i Sverige
Det vaccin som framställts i Sverige har 
haft hög skyddseffekt – ingen svensk som 
fått tre doser vaccin har insjuknat i polio. 
Biverkningar är sällsynta, och inga allvarliga 
sådana har konstaterats.

– Vi lyckades radera ut sjukdomen i Sve-
rige! Det var endast vi och Island som lyckades 
med det på så kort tid, konstaterar Margareta.

I Norge på 1960-talet gick man däremot 
över till levande vaccin, på grund av svårig-
heter att importera avdödat vaccin. 

– Man fick mellan åtta och tio vaccina-
tionsframkallade fall under en tioårsperiod, 
och kunde byta tillbaka igen.

I Danmark hade man liksom i Sverige 
egen tillverkning. Där gav man – långt fram i 
tiden – först avdödat vaccin och sedan följde 
de upp med levande.

– Man kan uttrycka det som att de hade 
både hängslen och livrem!

Internationell misstänksamhet mot 
avdödat vaccin
År 1965 kunde man konstatera att sjukdo-
men polio var bortvaccinerad i Sverige.

– Vi tog cirka 6 000 faecesprover på 
meningiter i Sverige per år, och vi kunde se 
att virus nästan var eradikerat. 1965 fann vi 
två positiva prover, från personer som kom 
från utlandet och som var ovaccinerade.

Margareta berättar att hon dock fortfa-
rande kunde konstatera att vilt virus fanns 
kvar i avloppsvatten. 

– Men så småningom var det nästan 
bara vaccinationsvirus vi kunde hitta där 

Det var ett oerhört lidande som drabbade patienterna – särskilt svårt var det 
för dem som blev respiratorbundna. Vid den sista stora epidemin anmäldes 
3000 förlamningsfall! Insatserna för sjukvården kunde ha blivit oöverskådliga.
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också. Jag har skrivit två arbeten om virus i 
avloppsvatten.

Däremot var resten av världen inte över-
tygad om fördelen med avdödat vaccin. 
Margareta beskriver hur hon länge blev 
”mobbad” på konferenser.

– Man var fundamentalistiskt övertygad 
om fördelarna med levande vaccin, trots att 
det gav upphov till vaccinationsassocierade 
förlamningar. Särskilt betonade man att det 
gav lokal immunitet i tarmen.

– Men den avdödade vaccinationen gav 
ändå så hög effekt på cirkulationen av virus 
så att man kunde eliminera en endemisk 
sjukdom på fem år, påpekar Per.

Senare svenska fall
Europa förklarades fritt från endemisk polio 
år 2002.

– De områden där viruset envist har bitit 
sig fast är i norra Indien, Nigeria, Pakistan 
och Afghanistan. Vi har även sett utbrott i 
Indonesien under 2000-talet, berättar Mar-
gareta.

Ett svenskt fall är en flicka som blev smit-
tad i norra Afrika under slutet av 70-talet.

– Hon var inte vaccinerad i Sverige. Vi 
tog faecesprov på hela familjen, och det 
visade sig att det var fler som bar på viru-
set. Vi kunde också konstatera spridning av 
virus i en grupp som var ovaccinerad, men 
det resulterade endast i ett lindrigt fall av 
insjuknande.

Internationellt engagerad
Margareta gick pension år 1993, men har 
fortsatt vara aktiv sedan dess. Hon var kom-
missionär i WHO från mitten av 90-talet 
fram till för tre år sedan.

– Där arbetade jag först med att göra upp 
planer för hur man skulle övervaka polio-
diagnostik och vaccinationer i alla länder. 
Sedan fick vi oss tilldelat ett antal länder 
som vi tillsammans i par skulle ha ansvar för. 
Jag hade bl.a. Litauen, Tyskland, Uzbekistan 
och Bulgarien.

Hon avslöjar också att de konstaterat att 
det förekommit fusk med provtagningen 
för virus i ett av de ovan nämnda länderna.

Kommissionärerna var också med på 
internationella poliokonferenser. Nu har 
de slagit ihop dem med enterovirus.

Internationell utveckling
I Syd- och Mellanamerika lyckades man 
genom intensiv vaccination av alla barn 
under årliga vaccinationsdagar bli fria från 
polio.

– Barnen fick i genomsnitt 15 doser 
levande vaccin, säger Margareta.

Under de senaste årtiondena har man i 
västvärlden gått över till avdödat vaccin.

– De enda poliofall som förekommer 
orsakas av levande vaccin. Övergången 
underlättades av de goda erfarenheter man 
hade i de två länder som framhärdade i att 
endast använda det avdödade vaccinet – det 
vill säga Nederländerna och Sverige.

En annan fördel är också att detta vaccin 

www.lvn.se

Läs mer på www.lvn.se/jobb

till infektionskliniken

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand söker

överläkare  
och ST-läkare

Kontaktpersoner
Verksamhetschef Per Bergman  

tel 060-18 37 74, mob 073-275 33 78

Sektionsöverläkare Håkan Ekvall
tel 060-18 87 10

går att kombinera med andra avdödade typer 
– vilket är praxis.

Margareta tillägger dock att hon tror att vi 
nog kommer att behöva fortsätta att vaccinera 
under lång tid framöver.

– Och säkrast vore om alla kunde få det 
avdödade vaccinet. Men det kanske är en 
utopisk tanke, avslutar Margareta Böttiger. 

PEr lUndBlad OCH PEr OlCén

Infektionsläkare Per Olcén arbetar på mikrobiologiska laboratoriet i Örebro.
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Kompetenta läkare är en förutsättning 
för en hög kvalitet i sjukvården och för 
att upprätthålla en hög patientsäkerhet. 
många upplever att fortbildningen av 
läkare är eftersatt och att det i en tid 
med försämrad ekonomi, sparkrav och 
omorganisationer blivit sämre. 

För att föra upp frågan på agendan har 
Sveriges läkarförbund tillsammans 
med Svenska Läkaresällskapet gjort 

en sammanställning av kunskapsläget om 
läkares fortbildning, Continuing Profes-
sional Development (CPD) ”Fortbildning 
för läkare”, och ordnat en heldagskonferens 
med fokus på ämnet. Jag vill här förmedla 
lite tankar som togs upp under konferensen.
Sveriges läkarförbund stod som värd för 
dagen och man hade bjudit in representanter 
från Läkaresällskapet, IPULS, Socialstyrel-
sen, SKL samt representanter från förbunden 
i Danmark, Finland och Norge. 

Vägen fram till specialist (grundutbildning, 
AT och ST) är noga reglerad i författning 
och man lägger stor vikt vid att dokumentera 
och följa upp att kvaliteten i utbildningen 
blir god. Sedan följer ca 30 års karriär med 
behov av fortbildning men där formella 
direktiv saknas. Den enskilda läkaren och 
arbetsgivaren förväntas ta ansvar för att 
kompetensen upprätthålls och utvecklas. I 
dagens hårt trängda sjukvård kan det vara 
en svår uppgift, man tänker kortsiktigt och 
skjuter fortbildningen till framtiden. Då 
fortbildningen inte är formaliserad riskerar 
den att bli slumpartad och producentstyrd. 
Läkarförbundets fortbildningsenkät 2010 
visar att det ser bekymmersamt ut. Resultatet 
när det gäller tid för extern fortbildning visar 
på en kontinuerlig nedgång i förhållande 
till de mål som Läkarförbundet satt upp. 
Tiden som läkare deltar i extern fortbild-
ning minskar från ca nio dagar år 2005 till 
ca sju dagar 2010, en minskning med ca 
20%. Det sammanlagda genomsnittet för 
2010 när det gäller egen fortbildning och 
internutbildning är knappt tre timmar vilket 
är på samma nivå som 2005. Gruppen som 
inte alls deltar i internutbildning har dock 
ökat från 36% till 42%. 

alla aktörer under konferensen var överens 
om att det är dags att sätta fokus på spe-
cialisternas fortbildning och att det behövs 
struktur, regelverk och uppföljningsmetoder.
Från Norge berättade man att man går 
mot en modell med obligatoriskt fortbild-
ningssystem och att det finns tankar om att 
eventuellt införa recertifiering. I Danmark 
diskuterar man en obligatorisk CPD-process 
med målstyrd feedback och upprättande av 
individuella fortbildningsplaner. 

Ett exempel gavs från Västra Götalands-
regionen där man har skapat ett regionalt 
kompetensutvecklingsråd för specialisternas 
fortbildning, och tillsatt specialitetsansvariga 
studierektorer för fortbildning i de största 
specialiteterna (infektion ej inbegripen) med 
uppdrag att genomföra utbildningsprogram 
för specialisterna i regionen.

Hur ska vi då göra framöver? De flesta del-
tagarna på konferensen var överens om vad 
som behöver göras i stora drag. Ett system 
med poängsättning och recertifiering före-
språkades inte. Däremot behöver vi definiera 
vad en god fortbildning är och sedan skapa 
bra mätmetoder, kanske med inspiration 
av SPUR-inspektionerna och genom att 
använda öppna jämförelser. Det behövs 
regleras uppifrån och sättas en nationell 
standard. Fortbildning måste produktions-
planeras och komma in i verksamhetsplanen. 
Vi behöver gå mot en behovsstyrd profes-
sionell utveckling för att klara en föränderlig 
yrkesroll och fortbildningen måste bli en 
naturlig och integrerad del av det dagliga 
arbetet.

Många bra uppslag kom fram under 
dagen och förhoppningen är att man går 
från ord till handling. Läkarförbundets för-
slag är att man agerar tillsammans med SKL 
och Socialstyrelsen, vilka verkade positivt 
inställda. Detta är ju ytterst en patientsä-
kerhetsfråga.

anna KarIn larSSOn
Utbildningsansvarig, SILF

rapport från läkarförbundets 
fortbildningskonferens 14 mars 2012

”då fortbildningen inte är 
formaliserad riskerar den 

att bli slumpartad och 
producentstyrd.” 
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Måndag 21 maj

09.30-12.00 Registrering

09.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00  Curing HIV 
 Internationell gästföreläsare med stöd av MSD: 
 Prof. Hans-Juergen Stellbrink, Hamburg

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 HIV 
•	 Induktion	av	hiv-neutraliserande	antikroppar	efter	immunisering	–	Anna-Lena Spetz

•	 En	biomarkör	med	relevans	både	för	HIV	och	HCV	–	Johan Sandberg

•	 Mikrobiell	translokation	vid	kroniska	virusinfektioner	–	Piotr Nowak

•	 Uppdatering	HIV-behandling	–	Olle Karlström

•	 Svenska	HIV-behandlingsresultat	1996–2011	–	Amanda Häggblom

•	 Finns	det	mer	överförd	HIV-resistens	än	vad	vi	tror?	–	Halime Ekici

•	 Förbättrar	HIV-behandling	skadan	på	tarm-blodbarriären?	–	Jan Vesterbacka

•	 Sena	testar	studien	–	Johanna Brännström

•	 Partner-studien	–	smittsamhet	vid	HIV-behandling	–	Katarina Westling

14.30-15.00 Fika

15.00-15.40 Vaccin

15.00-15.20	 Vaccineffekter	och	risker	av	Pandemrix	–	Åke Örtquist

15.20-15.40	 Vaccineffekter	av	konjugerat	pneumokockvaccin	i	Sverige	–	Pontus Nauclér

15.40-16.15	 Antibiotikaresistens

15.40-16.15	 Antibiotikaresistens	–	hur	gör	vi?	Tyck	till	med	mentometer	–	Emilia Titelman	och	Anders Ternhag 

16.15-16.30	 Stipendieutdelning

16.30-17.30	 Medlemsmöte

19.00 Middag på Millesgården

Infektionsläkarföreningens Vårmöte 21–23 maj
Svenska	läkarsällskapet,	Östra	Klara	Kyrkogata

Program
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Tisdag 22 maj

08.30-10.00 Tropik
08.30-08.50	 Malaria	hos	svenska	resenärer	–	Anna Färnert
08.50-09.10	 Malariaelimination	på	Zanzibar	–	Anders Björkman
09.10-09.25	 Malarialäkemedelsresistens	–	Gabrielle Fröberg
09.25-09.45	 Myiasis/hypodermos	–	Boris Kan
09.45-10.00	 Buruli	Ulcer	–	Sven Britton

10.30-12.00 Pneumonier
10.30-11.00	 ECMO-behandling	av	svåra	luftvägsinfektioner	–	Håkan Kalzén,	ECMO-enheten,	Solna
11.00-11.20	 Värd-patogen	interaktion	i	pneumokocksjukdom	–	Birgitta Henriques Normark
11.20-12.00	 Mikrobiologisk	diagnostik	vid	pneumoni	–	Niclas Johansson/Christian Giske	30	min	–	Interaktivt	seminarium

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.30	 Smågruppsseminarier – välj det som intresserar dig mest!

13.00-14.30

Rum 1  TBC
13.00-13.10	 Dubbelinfektion	tbc/HIV	i	Sverige/data	från	en	epidemiologisk	studie	–	Maria Norrby 
13.10-13.20 Nya	metoder	för	immunologisk	diagnostik	av	latent	tbc/Presentation	av	forskningsresultat	 

–	Emilie Wahren Borgström
13.20-13.30	 Tbc-epidemiologi	och	kontroll	i	Stockholms	län/presentation	av	forskningsresultat	–	Boris Kan 
13.30-13.45	 Uppdaterade	nationella	rekommendationer	avseende	tbc-prevention	(inkl.	användning	av	IGRA-tester)	 

–	Jerker Jonsson
13.45-14.30	 Behandling	av	MDR-TB	”Interaktivt	Meet	the	expert”	seminarium	med	mentometer	efter	en	inledande	

katedral	genomgång	–	Judith Bruchfeld

Rum 2 Ortopediska infektioner – multidisciplinär verksamhet med möjlighet till kvalitetssäkring  
–	Börje Åkerlund med gäster

 Den diabetiska foten inkl osteoartropati	–	Kurt Gerok-Andersson,	endokrinologen	Karolinska	
Huddinge,	Carlos Saro,	ortopedkliniken	Södertälje	sjukhus

 Protesinfektioner	–	Håkan Hedlund/Anders Herrlin,	ortopedkliniken	Karolinska	Huddinge

 Spondylit/ epiduralabscess	–	Paul Gerdhem,	ryggsektionen,	ortopedkliniken	Karolinska	Huddinge

Rum 3 Svåra luftvägsinfektioner 
	 Meet	the	experts	–	Kristoffer Strålin, Niclas Johansson, Jonas Hedlund, Carl Spindler, Christian Giske

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.30

Rum 1 Hepatit C 
	 Mentometersession:	ny	Hepatit	C-behandling	–	Jenny Stenkvist, Karolin Falconer, Magnus Hedenstierna,  

Soo Aleman, Karin Lindahl, Ola Weiland, Robert Schvarcz

Rum	2	 Programpunkt	ännu	inte	fastställd

Rum 3 HIV
	 …	och	gravida	–	Katarina Westling, Lars Naver,	Barnklin	och	Karin Pettersson,	KK	
	 …	och	ungdomar	–	Katarina Westling, Jan Vesterbacka, Lars Naver	och	Erik Belfrage	samt	kanske	någon	

sexolog	

Föreläsningssalen

16.40-17.30	 Är du Vårmötets vassaste infektionsläkare?
	 Quiz	med	mentometer	–	Jonas Sundén-Cullberg

19.00 Middag på restaurang Teaterskeppet, Skeppsbron
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Onsdag 23 maj

8.30-10.00 Hepatit. Behandling av komplicerade patienter, modern immunologi/genpolymorfism/ 
långtidskonsekvenser/framtidens behandling
•	 NK-celler	och	tidiga	markörer	hos	co-	och	mono-infekterade	med	HCV	–	Karolin Falconer
•	 HCV/HIV	co-infektion	i	Sverige	–	Jenny Stenkvist
•	 HCV	och	levertransplantation:	betydelsen	av	IL28B	för	prognos	och	behandling	–	Malin Ackefors
•	 HCV/HIV	co-infektion:	kan	dessa	transplanteras,	och	hur	går	det?	–	Robert Schvarcz
•	 RBV-dosering:	resultat	från	högdosstudien	rbv	igår	och	i	morgon	när	DAA	används	–	Karin Lindahl
•	 Long-term	outcome	efter	framgångsrik	behandling	av	HCV	–	Magnus Hedenstierna
•	 Effekt	av	antiviral	behandling	på	långtidsrisker	för	HCC	hos	patienter	med	hepatit	C-orsakad	levercirros	 

–	Soo Aleman
•	 Framtidens	behandling	med	DAAs	–	Ola Weiland

10.00-10.30 Kaffe

10.30-12.00 Konsulthörnan
10.30-10.50	 Diagnostik	av	virala	infektioner	vid	immunsuppression	–	Maria Rotzén Östlund
10.50-11.15	 Virusinfektioner	hos	immunsupprimerade	–	Malin Ackefors
11.15-11.35	 Behöver	alla	patienter	med	candidemi	ögonundersökas?	–	Ola Blennow
11.35-12.00	 Antibiotikadosering	vid	livshotande	infektioner	–	nya	rekommendationer	–	Bengt Gårdlund 

12.00-13.00  Lunch

13.00-14.30 CNS-infektioner

13.00-13.45 Bakteriell meningit

	 Rapport	från	kvalitetsregistret.	Förändrat	vårdprogram.	Handläggning	av	svåra	fall	på	neurointensiven.	
Diskussion	–	Martin Glimåker	och	Bibi Johansson

13.45-14.30  Virusinfektioner i CNS

•	 Herpesmeningit:	naturalförlopp,suppressionsbehandling	–	Elisabeth Aurelius

•	 TBE	trots	vaccination	–	Charlotta Rydgård

•	 TBE-vaccin	–	är	en	dos	alltid	en	dos?	–	Helena Hervius Askling

•	 Kynurensyra	och	kognition	vid	TBE	och	herpesencefalit	–	Ann Atlas

15.00-16.30		 Kvalitetsregister: En möjlighet till förbättrad vård för våra patienter

•	 Satsning	på	kvalitetsregister	och	förbättringspotential	av	kvalitetsregistren	inom	infektion	 
–	Per Arneborn	och	SKL-representant

•	 Hur	har	patienter	haft	nytta	av	patientregistret	och	hur	kan	det	öka	ytterligare?

º	 InfCare	–	Veronica Svedhem

º	 Meningit	–	Martin Glimåker 

º	 Endokardit	–	Lars Olaison

•	 Diskussion/Förslag:	Hur	ska	vi	förbättra	patientnyttan	av	kvalitetsregistren?

•	 Demonstration	av	hur	enkelt	det	är	att	ta	fram	data	för	den	egna	kliniken	 
–	Per Arneborn	och	Veronica Svedhem

•	 Forskning	på	kvalitetsregistren

º	 Tidigare	forskning	–	V. Svedhem, L. Olaison

º	 Pågående/Planerade	projekt	–	L. Olaison, M. Glimåker, P. Naucler, V Svedhem

•	 Nya	kvalitetsregister

º	 InfHep	–	Ola Weiland

º	 InfTB	–	Jerker Jonsson

16.30-16.35	 Tack för oss!
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Bakgrund
Med syftet att förbättra utbildningen under 
läkares specialiseringstjänstgöring (ST) ini-
tierade Sveriges läkarförbunds Specialist-
utbildningsråd (SPUR) så kallade SPUR-
inspektioner i början av 1990-talet. Det 
ansågs viktigt att inspektionerna utfördes 
av representanter för den egna specialite-
ten. De första infektionsinspektörerna var 
Seth-Olof Bergqvist och Bo Ursing och den 
första inspektionen gjordes 1993 i Skövde. 
Några år senare utökades styrkan med Aril 
Frydén (1995) och Hans Beckman (1998). 
I början av 2000-talet, när Seth-Olof och 
Bo hade slutat, rekryterades Ewa Wallmark 
och Ann-Sofi Duberg, och de senaste åren 
har nyrekrytering pågått för att möta en 
förväntad tilltagande efterfrågan. 

Anmälan till inspektion har tidigare varit 
frivillig. Antalet inspektioner per år har 
varierat bland annat beroende på fluktua-
tioner i antalet ST-läkare. Initialt, under 
1994 och 1995 utfördes fem inspektioner/
år, även under 2000 och 2001 utfördes fem 
respektive fyra inspektioner, men övriga år 
har det varierat från ingen alls till två per 
år – till dess att Socialstyrelsens nya riktlinjer 
kom 2008. I och med kravet på regelbundna 
inspektioner har man förväntat sig flera 
inspektioner per år.

Initialt var det inspektörernas hemma-
klinik som stod för lönen i samband med 
inspektioner. Inom infektionsspecialiteten, 
till skillnad från många andra specialiteter, 
kom man sen fram till att det var orim-
ligt att inspektörernas arbetsgivare stod för 
kostnaden när andra kliniker inspekterades. 
Därmed höjdes inspektionsavgiften succes-
sivt för att bland annat kunna ersätta löne-
kostnader och år 2010 höjdes inspektions-
avgiften till 50 000 kr för att täcka SPUR-
kansliets kostnad (12 000 kr), inspektörernas 

löner, resa och uppehälle, utbildning av nya 
inspektörer och ett inspektörsmöte per år (i 
enlighet med riktlinjerna).

aktuellt
Hösten 2008 kom ”Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd om läkarnas specia-
liseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17)” med 
nya riktlinjer om hur ST ska genomföras. 
Man skrev då också att verksamheterna 
regelbundet skulle granskas för att se att 
man levde upp till de nya kraven. Denna 
granskning skulle kunna ske enligt SPUR-
inspektionsmodellen.

Troligen som ett resultat av dessa föreskrif-
ter så var det sju kliniker som under 2009 
anmälde att de önskade SPUR-inspektion! 
Dessa genomfördes huvudsakligen under 
2009–2010 och den sista i februari 2011. 
I samband med dessa inspektioner trädde 
några nyrekryterade inspektörer i tjänst 
(Anna Werner, Bengt Hill, Pia Forsberg).

För att klara den förväntade ökningen av 
inspektioner skapades en ny SPUR-process 
där IPULS från och med januari 2011 över-
tog ansvaret för att administrera SPUR-
inspektionerna. I och med detta höjdes 
inspektionsavgiften och differentierades 
efter storleken på klinikerna som skulle bära 
sina egna kostnader. Avgiften skulle täcka 
kostnader för förbättrade enkäter, service 
från IPULS, ökade administrationskost-
nader samt lön till inspektörerna för det 
arbete som lades ner inför, under och efter 
inspektionen. Inom infektionsspecialiteten 
var detta redan delvis infört, men en del 
andra specialiteter hade endast tagit ut låga 
avgifter och inte ersatt lönekostnader och 
var mycket negativa till höjd inspektions-
avgift. För vår del medförde förändringen 
att inspektionen av stora KS (Huddinge och 
Solna) i februari 2011 blev mer än dubbelt 

så dyr för kliniken jämfört med den tidigare 
icke differentierade avgiften.

I samband med IPULS övertagande fram-
kom att de funderade på en omorganisation 
av inspektörerna. Från specialitetsförening-
arna påtalades då vikten av att inspektörerna 
representerade den egna verksamheten, men 
det framkom att IPULS möjligen skulle 
vilja ha personer som var anställda som 
inspektörer. Under året som gått har varken 
Infektionsläkarföreningen (SILF) eller någon 
representant för SPUR-inspektörerna fått 
någon information om den framtida orga-
nisationen. 

Den 30 januari 2012 fick alla SPUR-
samordnare och en del inspektörer ett e-mail 
från IPULS. I det bifogade brevet kunde 
man läsa ”Vi på Ipuls vill tacka dig för ditt 
engagemang och dina insatser så här långt. Vi 
vill också med detta brev inbjuda dig till möj-
ligheten att fortsätta som inspektör i den nya 
inspektionsmodell som tas i bruk under året” 
och att det under veckan skulle komma en 
arbetsplatsannons där IPULS sökte SPUR-
inspektörer. 

Man skrev också ”I det nya systemet 
kommer nio inspektionsteam att bildas uti-
från dagens specialitetsindelning. Dessa team 
kommer att bestå av en huvudteamledare 
(specialistkompetent läkare) och två biträ-
dande teamledare (specialistkompetenta läkare) 
med ett övergripande ansvar vid samordnade 
inspektioner, samt ett antal ämnesexperter (spe-
cialistkompetenta läkare) för varje ingående 
specialitet.” Redan dagen efter brevet fanns 
platsannonser i media. Det hela utlöste ett 
ramaskri bland många specialitetsföreningar 
och SPUR-inspektörer, vilket bland annat 
ledde till en debattartikel i Läkartidningen 
2012-02-10 (nr 7).

Även SILF har medverkat till ett kritiskt 
brev där man krävt att: 

Vad händer på
SPUR-inspektionsfronten?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas St-utbildning ska verksamheter regel-
bundet granskas genom externa inspektioner. när riktlinjerna kom hösten 2008 anmälde sig relativt 
omgående sju infektionskliniker för SPUr-inspektion, men för majoriteten av Sveriges infektionskliniker 
är det nu hög tid för inspektion. Sedan januari 2011 har IPUlS övertagit ansvaret för inspektionerna 
och de senaste två månaderna har det pågått en debatt, bland annat i läkartidningen, kring IPUlS 
planer för framtidens SPUr-inspektioner…

Katarina Westling – ny redaktör 
för Infektionsläkaren
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1) förslaget till nyordning, med tänkta 
kvalitetsindikatorer och evidensen för dessa, 
skickas på remiss till specialitetsföreningarna, 

2) en tydlig redogörelse för kostnadsbe-
räkningen för en inspektion tas fram, 

3) inspektörer från den egna specialiteten 
alltid deltar i inspektion, 

4) transparensen i IPULS arbete ökar 
och att 

5) dialogen med specialitetsföreningar 
och inspektörer förbättras. 

IPULS svarade med att be om ursäkt 
för bristande information och bjöd in till 
”rundabords-samtal” den 19/3. En repre-
sentant från SILF var med vid detta möte, 
men vad som ska hända härnäst har ännu 
inte presenterats.

SPUr-inspektionen
I och med Socialstyrelsens nya riktlinjer för 
ST-utbildning förändrades inspektionerna 
bland annat genom att några nya variabler 
infördes, det lades exempelvis större vikt 
vid handledning med dokumentation, kva-
litetsarbete och vetenskapligt arbete samt 
ledarskap och kommunikation. Man defi-
nierade kvalitetskrav som ska vara uppfyllda 
(föreskrifter), krav som bör vara uppfyllda 
(allmänna råd) och andra frågor av vikt för 
utbildningens kvalitet (kvalitetsindikatorer). 
Bedömningskriterierna blev striktare vilket 
innebar att tidigare poängsättning inte var 
helt jämförbar med den nya.

Inspektionerna utförs i praktiken på unge-
fär samma sätt som tidigare. Klinikens verk-
samhetschef, ST-studierektor, handledare 
och ST-läkare får alla i förväg svara på frågor 
som berör klinikens struktur (verksam-
het, läkarstab, lokaler och utrustning) och 
process (tjänstgöringens upplägg, handled-
ning och uppföljning, teoretisk utbildning, 
medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, 
ledarskap och kommunikativ kompetens). 
Inspektörerna förbereder sig genom att läsa 
dessa enkätsvar samt annan information om 
kliniken och kommer sedan, vanligen under 
c:a två dagar, för att inspektera kliniken och 
intervjua ST-läkare, handledare och andra 
medarbetare. Innan hemfärd presenterar 
inspektörerna en preliminär rapport som 
ska utmynna i en slutlig rapport och sam-
manfattande bedömning av verksamheten 
(Faktaruta 1). 

Framtida SPUr-inspektioner
Inom infektionsspecialiteten är det nio kli-
niker som inspekterats från 2006 och framåt 
(2006–2007 ingen; 2008 Lund, Uppsala; 
2009 Eskilstuna; 2010 Kristianstad, Malmö, 

Örebro, Helsingborg, Linköping/Norrkö-
ping; 2011 Karolinska Solna/Huddinge). 
Det betyder att majoriteten av landets 
infektionskliniker behöver inspekteras de 
närmaste åren – men trots Socialstyrelsens 
rekommendation har ingen anmält sig sen 
2010!

SPUR-inspektioner bokas numer via 
IPULS och det är sagt att de tills vidare ska 
pågå som vanligt, förändringar kommer 
att införas successivt – om inte nya besked 
kommer med anledning av kritiken mot 
IPULS. I nuläget finns en del frågetecken, 
men SILF har fått besked om att det även 
vid framtida inspektioner alltid ska med-
verka åtminstone en inspektör från den egna 
specialiteten. Bland de nuvarande inspek-
törerna finns också en osäkerhet – kommer 
inspektörerna i framtiden att vara utvalda 
av IPULS i stället för av SILF? Förhopp-
ningsvis får vi mer besked under våren. 

Det är förståeligt om klinikerna vill avvakta 
ytterligare information – men förbered för 
inspektion, det är hög tid för de flesta av 
Sveriges infektionskliniker!

ann-SOFI dUBErG
Överläkare

Infektionskliniken USÖ, Örebro
SPUR-samordnare för Infektionsspecialiteten

Referenser:
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiserings-
tjänstgöring. http://www.socialstyrelsen.se/
sosfs/2008-17

Sveriges läkarförbunds hemsida, utbildning & forsk-
ning, med länk till tidigare SPUR resultat. 
http://www.slf.se/Utbildning/ 

IPULS hemsida med länk till SPUR. http://edu.
ipuls.se/ 

Debattartikel i Läkartidningen 2012-02-10. 
http://www.lakartidningen.se/07engine.
php?articleId=17814

Faktaruta 1. 
Övergripande frågor om struktur och process, samt bedömningskriterier

Strukturfrågor 
A. Är de utbildande enheternas verksamhet så allsidig så att målbeskrivningens krav 

kan uppfyllas? 
B. Är de utbildande enheternas läkarstab och övriga interna kompetenser av adekvat 

storlek och sammansättning så att målbeskrivningens krav kan uppfyllas? Tillgång 
till läkare och andra medarbetare bör motsvara behovet av handledar- och instruk-
törsinsatser. 

C. Är de utbildande enheternas lokaler och utrustning av den omfattning och standard 
som krävs för att ge en god vidareutbildningsmiljö?

Processfrågor 
D. Är tjänstgöringens uppläggning sådan att målbeskrivningens krav kan uppfyllas? 
E. Är handledning och uppföljning sådan att målbeskrivningens krav kan uppfyllas? 
F. Är den teoretiska utbildningen sådan att målbeskrivningens krav kan uppfyllas? 
G. Finns förutsättningar att utveckla kompetens och färdighet inom medicinsk vetenskap 

och kvalitetsarbete så att målbeskrivningen kan uppfyllas? 
H. Finns förutsättningar att utveckla kompetens och färdighet i ledarskap och kommu-

nikation? 

Bedömning av kvaliteten
För var och en av de åtta bedömningsvariablerna används en fyrgradig 
kvalitetsbedömning enligt nedan. Dessa sammanfattar i vilken grad den utbildande 
enheten uppfyller påståendena i checklistan. 

Föredömlig utbildningskvalitet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
följs. Övriga kvalitetsindikatorer är uppfyllda, men 
enstaka undantag kan förekomma. (3 poäng)

God utbildningskvalitet  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
följs. (2 poäng) 

Acceptabel utbildningskvalitet  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
följs i väsentliga delar men brister förekommer.  
(1 poäng) 

Oacceptabel utbildningskvalitet  Flera allvarliga brister har påvisats vad gäller 
följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd. (0 poäng) 
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Ortopediska infektioner
Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på 

Hotell Skeppsholmen i Stockholm 18–19 Oktober 2012

Höstens fortbildning hålls på Hotell Skeppsholmen i Stockholm, en stilla oas mitt i Stockholms city. 
Boende och mat håller hög klass.

Då det finns en stor efterfrågan och önskemål om vidareutbildning inom handläggningen av ortopediska infektioner 
kommer kursen att handla om detta. Välkomna att söka är specialister och ST-läkare i slutet av sin ST.

Kursen kommer att innefatta:
•  Protesinfektioner

•  Spondylit
•  Septisk artrit

•  Antibiotikaprofylax

Utbildningen kommer till stor del att vara fallbaserad och alla deltagare skall i god tid 
inskicka ett patientfall relaterat till ämnet.

Föreläsare är:
Bertil Christensson Infektionsläkare Lund

Bo Söderquist Infektionsläkare Örebro
Anna Stefansdottir Ortoped Lund

Anders Lundin Ryggortoped Örebro

Kostnaden är 6900 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar av Infektionsläkarföreningen och 
inkluderar boende samt alla måltider. Resan ingår ej. Det finns goda tåg- och flygförbindelser till Stockholm. 
Starttiden förläggs så att de flesta deltagare skall kunna påbörja sin resa hemifrån på första kursdagen.

Senaste anmälningsdatum 15/6. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. Infektionsläkarföreningens kurser 
blir numera oftast fulltecknade före anmälningstidens 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 m.m. Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka tre veckor före 
avresan. Vår kontaktperson Maria Johansson svarar gärna på frågor.

Maria Johansson
Hansen Event & Conference AB

Visiting address: Åvägen 17F | S-412 51 Göteborg | Sweden
Billing address: Box 278 | S-311 23 Falkenberg | Sweden

Phone: +46 31 755 87 05  
Cellphone: +46 701 87 87 55 

Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Larsson fortbildningsansvarig
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Fallbeskrivning 

akut respirationsinsufficiens 
och cor pulmonale efter nitrofurantoin
nitrofurantoin är ett bakteriostatiskt antibiotikum som är indicerat vid behandling av akut cystit 
och som profylax vid upprepade urinvägsinfektioner. nitrofurantoin används huvudsakligen i 
primärvården vid behandling av okomplicerad urinvägsinfektion. Symtom från de nedre luftvägarna 
är de vanligaste biverkningarna till nitrofurantoin. Sådana biverkningar rapporterades första 
gången på 1950-talet [1]. Här beskrivs ett fall av akut respirationsinsufficiens och lungfibros efter 
långvarig profylaktisk behandling med nitrofurantoin. 



En 67-årig brittisk kvinna nekades 
att flyga hem från Köpenhamns 
flygplats efter en kryssning till St. 

Petersburg, på grund av uttalad andnöd. 
Hon lades in på Hvidovre hospital för diag-
nostik och behandling. Patienten hade under 
föregående 3,5 vecka haft torr hosta och 
tilltagande dyspné. Detta hade debuterat 
och förvärrats under kryssningen. På grund 
av dessa symtom hade patienten kontaktat 
kryssningsfartygets läkare, som misstänkte 
pneumoni och behandlade patienten med 
amoxicillin. Men behandlingen hade ingen 
effekt på de respiratoriska besvären. 

Vid ankomst till sjukhuset presenterade 
patienten symtom i form av takypné, och 
sjönk till ett arteriellt pO

2
 på 70% vid fysisk 

aktivitet. I status fann man bilaterala krepita-
tioner vid lungstetoskopi och hepatomegali 
vid bukpalpation. 

Patienten var afebril vid ankomst och 
EKG visade sinusrytm, utan tecken till 
hypertrofi eller ischemi. Initialt misstänkte 
man atypisk pneumoni eller lungemboli. 

Patienten var yrkesaktiv som psykiater, 
fysiskt aktiv och red regelbundet dressyr.

Hon var icke rökare och hade ingen 
tidigare lungsjukdom. Hon hade tidigare 
genomgått bilateral höftoperation på grund 
av artros, och som en komplikation till denna 
operation utvecklat urinretention. Nio måna-
der innan det aktuella vårdtillfället hade 
patienten påbörjat regelbunden medicinering 
med nitrofurantoin (100 mg dagligen) som 
profylax mot upprepade urinvägsinfektioner. 

Utöver detta, hade patienten tidigare 
genomgått radikal operation för bröstcan-
cer, men aldrig mottagit strålbehandling 
eller kemoterapi. Utöver nitrofurantoin tog 

patienten ingen regelbunden medicin, bort-
sett från analgetika vid behov. 

Blodprover visade stegrad LPK 12.5 x 
109/L (referensintervall 3,5–8,8) med ökad 
andel neutrofila leukocyter 10.6 x109/L 
(1,8–7,4), normalt eosinofiltal 0.2 x 109/L 
(<0,45) och stegrat CRP 280 mg/L (<10).

Dessutom var levervärdena tydligt för-
höjda med alaninaminotransferas 900 
U/L (10–45), alkalisk fosfatas 166 U/L 
(35–105) och laktatdehydrogenas 506 U/L 
(105–205), men normal bilirubin. Fibrin 
D-dimer var kraftigt stegrad till 18.5 mg/L 
(<0.25). Lungröntgen visade bilaterala 
infiltrat, och tecken till kardiomegali med 
cardio-thoracic index 0.65 samt högersidig 
pleuravätska. Akut spiral CT visade ingen 
lungemboli, men däremot kardiomegali, 
högersidig pleuravätska och tecken till utta-
lad lungfibros. Vid ekokardiografi fann man 
dilaterad höger hjärtkammare och ökat pul-
monalt tryck på 55 mmHg (<25 mmHg). 
Vänster hjärtkammare var normal och EF 
60% (55–70%). Efterföljande HRCT visade 
uttalade fibrotiska förändringar med trak-
tionsbronkiektasier och intermitterande 
bikakemönster (se bi1d).

det konkluderades att patientens symtom 
var utlösta av långvarig behandling med 
nitrofurantoin. Som följd av de strukturella 
förändringarna i lungorna hade patienten 
utvecklat cor pulmonale och leverstas. Nitro-
furantoin behandlingen avbröts omedelbart, 
och patienten påbörjade behandling med 
peroral prednisolon 50 mg x 1 dagligen. 
Symtomen förbättrades gradvist, syrgasbeho-
vet sjönk och levervärdena normaliserades. 
Patienten skrevs ut på dag 13, och kunde 
flyga tillbaka till Storbritannien utan syrgas 
eller medicinsk eskort.

Kommentar
Sedan Läkemedelsverket registrerade den 
första rapporten om biverkningar till nitro-
furantoin 1966, har det registrerats 1015 
lungrelaterade biverkningar till nitrofuran-
toin i Sverige [2]. 

Sett till antalet patienter som mottagit 
behandling tycks den här typen av biverk-
ningar till nitrofurantoin vara relativt 
ovanliga, men med potentiellt allvarliga 
konsekvenser. 

I en retrospektiv studie av 18 patienter 
såg man förbättring av lungsymtom inom 
två månader efter upphörande med nitrofu-
rantoin hos 16 av patienterna. De radiolo-
giska förändringarna var dock endast delvis 
reversibla vid denna tidpunkt [3].

Hälften av patienterna i denna studie 
behandlades även med prednisolon 20–60 
mg dagligen, men ingen korrelation mellan 
prednisolonbehandling och kliniska eller 
radiologiska resultat observerades.

Utöver detta finns fallbeskrivningar [4, 5] 
där förbättring i subjektiva symtom, objek-
tivt uppmätt lungfunktion och radiologiska 
förändringar har setts utan administration 
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av kortikosteroider. Orsaken till att man 
avstod från behandling med prednisolon i 
dessa fall var andra medicinska orsaker, så 
som positivt tuberkulintest [4].

Fall med dödlig utgång har rapporterats 
där diagnosen ställdes sent och nitrofuran-
toin hade tagits kontinuerligt under en lång 
period [3, 6, 7]. 

En av de bidragande faktorerna till att 
diagnosen ställdes sent i dessa fall var att 
symtomen på lungbiverkningar till nitro-
furantoin kan vara mycket varierande och 
ospecifika. De vanligaste symtomen inklu-
derar dock feber, andnöd och torr hosta [7]. 
Symtomdebuten sträcker sig från inom en 
månad till flera år efter påbörjad behandling 
med nitrofurantoin [3, 7]. Det är vanligast 
i åldern 60–75 år, men förekommer även 
hos yngre och äldre åldersgrupper [3, 7]. 

Sett i ljuset av de potentiellt allvarliga biverk-
ningarna till nitrofurantoin skulle man kunna 
förvänta att detta antibiotikum hade begrän-
sat användande i primärvården. 

Dessa biverkningar till nitrofurantoin 
ledde också till en kraftigt minskad förskriv-
ning av nitrofurantoin i perioden 1986–97 
[8]. Under denna period med låg förskrivning 
av nitrofurantoin rapporterades 32 lungrela-
terade biverkningar till nitrofurantoin [8]. 
Men enligt Strama och Smittskyddsinstitu-
tets senaste kvartalsrapport över antibiotika 
som förskrivs vid urinvägsinfektion, ses en 
tydlig ökning i antalet recept/1000 invånare 
vad gäller nitrofurantoin de senaste åren [9].

Förklaringen till detta finns i den ökande 
antibiotikaresistensen hos urinvägspatoge-
ner. Den vanligaste urinvägspatogenen är 
fortfarande Escherichia coli. 

I SMIs rapport från 2011 presenteras den 
aktuella resistensen hos E. coli i urinisolat: 
31.6% resistenta mot ampicillin, 20.3% 
resistenta mot trimetoprim, 13.2 % resistenta 
mot kinolon, men endast 5.3% resistenta 
mot mecillinam och 1% resistenta mot nitro-
furantoin [10].

Konsekvensen av detta är att ampicillin och 
trimetoprim inte längre är förstahandsval 
vid behandling av okomplicerad kvinnlig 
urinvägsinfektion. Pivmecillinam och nitro-
furantoin rekommenderas sedan år tillbaka 
istället som förstahandsval [11]. 

Förutom en mycket låg resistens hos E.coli 
har nitrofurantoin den ekologiska fördelen 
att det inte selekterar ESBL-producerande 
bakterier, så som kan ses med kinoloner och 
cefalosporiner [12]. 

På grund av dessa fördelar förväntas ett 

ännu större användande av nitrofurantoin 
i framtiden, inte minst i primärvården, och 
som en konsekvens av detta ett ökat antal 
lungbiverkningar.

läkemedelsverkets riktlinjer [11] föreslår 
även 4 till 6 månaders behandling med 
lågdos nitrofurantoin (50 mg), alternativt 
trimetoprim, vid förebyggande behandling 
av kronisk urinvägsinfektion. Som behand-
lande läkare bör man vara medveten om 
risken för allvarliga biverkningar, speciellt 
vid långvarigt användande av nitrofuran-
toin. Tidig diagnos av den här typen av 
lungbiverkningar är viktig för att förhindra 
att förändringarna blir irreversibla och för 
att säkra en bra prognos för patienten. Med 
denna fallbeskrivning understryks vikten av 
att ge relevant information till patienter som 
behandlas med nitrofurantoin och regelbun-
det följa upp dem, samt att inrapportera 
eventuella biverkningar.

BIanCa StammlEr JalIFF
ST-läkare, 

Infektionskliniken, Karolinska
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Infektionsläkarföreningen har, sedan 
2007, ett kvalitetsregister bestående av 
sex delregister (pneumoni, endokardit, 
bakteriell meningit, svår sepsis samt 
ledinfektioner i nativa respektive pro-
tesleder).

Som säkert många noterat så har Sveri-
ges många kvalitetsregister varit upp-
märksammade under 2011. Måns 

Rosén kom ut med boken ”Guldgruvan i 
hälso- och sjukvården” där han framhåller 
den potential som finns för kvalitetsför-
bättringar och forskning i alla de register 
som nu växer upp som svampar ur jorden. 
Uppmärksamheten har medfört att även 
staten vaknat och tillskjutit en inte obetydlig 
penningmängd.

även infektionsregistret har nu möjlighet 
att få ett klart förbättrat anslag. Detta stäl-
ler dock krav på registret. Vi måste aktivt 
arbeta för att få upp täckningsgraden, d.v.s. 
andelen av vårdtillfällen för ovanstående 
infektioner som rapporteras till registret. Vi 
måste sannolikt också få med en del para-
metrar av omvårdnadskaraktär i systemet 
och överväger också patientenkäter. Vi bör 
därutöver ordna öppna jämförelser, d.v.s. 
lägga ut en del uppgifter ur registret på nätet 
så att allmänheten kan jämföra klinikerna. 

Som framgick av förra årets årsrapporter 
(som finns att läsa på Infektionsläkarför-
eningens hemsida www.infektion.net) så är 
det lite si och så med täckningsgraden. Då 

gjorde jag en jämförelse med data i Infek-
tionsläkarföreningens verksamhetsenkät 
och noterade att täckningsgraden för alla 
ingående delregister tillsammans sannolikt 
låg runt 50% för riket som helhet. Efter-
som det inte blir någon verksamhetsenkät 
för 2011 så kan jag inte göra motsvarande 
jämförelse i år. Sjutton av landets kliniker 
är dock med i Nysam (nyckeltalssamverkan 
www.nysam.com) varvid de årligen rap-
porterar in ett antal verksamhetsparametrar. 
Från Infektionsläkarföreningens sida har det 
framförts önskemål att alla kliniker ska gå 
med i Nysam. För de kliniker som är med 
kan man nu jämföra data från Nysam med 
data från infektionsregistret och på så sätt 
få en uppfattning om täckningsgraden. För 
pneumoni- respektive meningitregistren bör 
jämförelserna vara ganska adekvata. När det 
gäller endokarditregistret är problemet att 
det till Nysam rapporteras antalet inlägg-
ningar medan endokarditregistret baseras 
på antalet sjukdomsepisoder, vilket, som 
bekant, inte behöver vara samma sak. När 
det gäller delregistret för svår sepsis så är 
problemet nog det motsatta. Många kliniker 
(inklusive min egen) är uppenbarligen dåliga 
på att använda diagnosnumren för svår sepsis 
(R65.1) och septisk chock (R57.2) varför 
Nysam sannolikt får falskt låga siffror. Vad 
gäller ledinfektioner så rapporteras ortope-
diska infektioner som en klumpsumma till 
Nysam. Sannolikt utgör ledinfektionerna 
en betydande andel av denna summa men 
någon någorlunda exakt siffra har jag ej 
tillgång till.

Ett problem med kvalitetsregistret är efter-
släpningar. När man tar fram tiden mellan 
utskrivning och kvalitetsrapportering så är 
den ganska lång för flera delregister. Uppgif-
terna i tabell 1, framtagna i början av mars 
2012, kan därför vara i underkant eftersom 
det sannolikt saknas flera rapporter än så 
länge. Alla patienter inlagda under 2011 
kanske inte ens är utskrivna än?

 ”Värstingarna” från inläggningsåren 
2009–2011 är ett endokarditfall med 1122 
dagar från utskrivning till rapportering till 
registret, ett meningitfall med 851 dagar, 
ett pneumonifall med 619 dagar och ett 
sepsisfall med 545 dagar. 

När det gäller rapporter till kvalitetsre-
gistret gäller dock absolut regeln ”bättre 
sent än aldrig”.

när man analyserar data så upptäcker man 
även en del andra märkligheter. Till exempel 
har Visby rapporterat en pneumonipatient 
som lades in 2009-12-11, kvalitetsrappor-
terades 2010-03-24 och skrevs ut 2010-
12-16. Vårdtid således ett år och 5 dagar. 
Här kan man förmoda att utskrivningsåret 
är felaktigt. Ännu mer uppseendeväckande 
är den patient med ledinfektion som Lund 
rapporterat och som man uppenbarligen 
planerar att skriva ut 2101-04-21. Man 
kanske kan få låna kristallkulan?

Eftersläpningen gör att det dröjer ganska 
länge innan man kan få en riktig uppfattning 
om täckningsgraden. Ovanstående data är 
framtagna i början av mars 2012 d.v.s. c:a 
två månader in på det nya året och urvalet av 

Kvalitetsregister Nysamrapporterade inläggningar Kvalitetsregister-rapporter Procent
Endokardit 332 178 54%
Meningit 99 45 45%
Pneumoni 5125 3126 61%
Svår sepsis 328 242 73%

Kvalitetsregister 2009 2010 2011
Endokardit 110 dagar 106 dagar 44 dagar
Meningit 67 dagar 48 dagar 55 dagar
Pneumoni 12 dagar 10 dagar
Svår sepsis 55 dagar 81 dagar 79 dagar

Kvalitetsregistret, något nytt?

tabell 1. Antalet rapporter för vårdtillfällen 2011 till Nysam respektive sjukdomsepisoder till 
kvalitetsregistret för de 17 kliniker som ingår i Nysam (data från början av mars 2012).

tabell 2. Mediantid från utskrivningsdatum till datum för kvalitetsrapport för några delregister, 
samtliga infektionsklinker.
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rapporter är baserat på inskrivningsdatum. 
Om man i stället går efter rapporteringsda-
tum så slipper man eftersläpningseffekten. 
Om man tittar på helårsperioderna fr.o.m. 
19/3 t.o.m. 18/3 året efter för de senaste tre 
åren så får man följande siffror:

2009-03-19 till 2010-03-18: 5625 rapporter
2010-03-19 till 2011-03-18: 5957 rapporter
2011-03-19 till 2012-03-18: 7135 rapporter

Baserat på data ur Infektionsläkarför-
eningens verksamhetsberättelse så gör jag 
bedömningen att det årligen produceras runt 
10 000 inläggningar som borde rapporteras 
till kvalitetsregistret. Ovanstående data base-
rat på rapporteringsdatum talar för att vi är 
på väg åt rätt håll men att det fortfarande 
finns ett ganska stort förbättringsutrymme

Vad beträffar de enskilda klinikerna så är 
antalet möjliga kvalitetsrapporter beroende 
på antalet vårdtillfällen och andelen kvali-
tetsregisterdiagnoser bland dem. I figur 1 
framgår totalantalet kvalitesrapporter per 
inläggning och år (totalantalet inläggningar, 
alla diagnoser). Inläggningsantalet är approx-

imerat och dessutom kan andelen kvalitetsre-
gisterdiagnoser bland inläggningarna variera. 
Ovannämnda eftersläpningseffekt gör också 
att höjden på staplarna för 2011 kan vara i 
underkant (staplarna är baserade på inlägg-
ningsår, inte rapporteringsår). Figuren ger 
ändå en viss uppfattning om anmälningsbe-
nägenheten vid de olika klinikerna.

Serieledande Borås är också den klinik 
som har högst rapporteringsfrekvens när 
man jämför med Nysamdata för 2011.

Vi räknar, som nämnts ovan, med att få ett 
högre anslag i år till registret. Vi har därför 
diskuterat hur vi på bästa sätt ska använda 
pengarna. En förbättrad täckningsgrad är 
absolut nödvändig. Vi har diskuterat att 
bl.a. göra ”frälsningsbesök” vid de olika 
klinikerna. Jag startade dock i höstas med 
att göra en ordentlig kvalitetskontroll av 
vårt datasystem (Comporto). Jag hade själv 
noterat och även fått en del externa signa-
ler om konstigheter i systemet. Vid min 
genomgång kunde jag notera ett ganska 
betydande antal fel/ofullkomligheter. Där-
utöver har vi tagit fram en del önskemål om 
förbättringar av inmatningsformulär och 

rapporter. Denna rättning och uppgradering 
av systemet kommer att kosta en hel del. Vår 
bedömning är dock att detta är nödvändiga 
förbättringar för att vi ska kunna utveckla 
registret. 

därutöver räknar vi med att använda ett 
förstärkt anslag till att utöka sekreterarfunk-
tionen i registret från 25% till åtminstone 
50%. Vi inbillar oss att ett aktivt kontaktnät 
bland klinikernas sekreterare är basalt för 
ett fungerande kvalitetsregister med hög 
täckningsgrad och då behöver registrets egen 
sekreterare ha tid för att hålla i gång nätet. 

Vid årets vårmöte i Stockholm planeras en 
programpunkt runt kvalitetsregister. Då 
hoppas vi att ha den nya versionen av data-
systemet i funktion. Vi ser då fram mot att 
få synpunkter och förslag på hur på bästa 
sätt utveckla Infektionsläkarföreningens kva-
litetsregister till det forskningsunderlag och 
fungerande kvalitetsutvecklingsinstrument 
som det har potential att bli.

PEr arnEBOrn

Figur 1. Antalet kvalitetsrapporter per inläggning och år (baserat på inläggningsår och på fall rapporterade fram till 2012-03-01). 

Kvalitetsrapporter per inläggning och år 
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Yngreläkarspalten

Sol och värme! Det är så skönt när 
våren kommer, trots att vintern inte 
var så väldigt kall och snörik här i 

Uppsala i år. Jag tycker om vintern också, 
men det är något speciellt med våren. Hela 
den långa sommaren ligger framför en och 
man kan börja drömma hur man ska hinna 
med att pyssla i trädgården eller sitta och fika 
under markisen eller vilka härliga grillkvällar 
man ska ha med grannar eller andra vänner. 
Det är bara att hoppas att det inte blir som 
det alltför ofta blir, att dagarna bara försvin-
ner i den allmänna vardagen. Dock får man 
minnas att vardagen kan vara nog så trevlig.

någonting som däremot kan kännas väldigt 
långt borta är beviset för specialistkompe-
tens, och då menar jag inte för dem som 
har några år kvar på sin ST, utan för dem 
som redan har skickat in sin ansökan och 
som läser enligt den nya målbeskrivningen. 
Handläggningstiden är för närvarande minst 
sex månader. Detta känns helt orimligt! Det 
tycker Socialstyrelsen också som dels skyller 
på granskningsförfarandet där varje ansökan 
först ska bedömas av externa granskare innan 
socialstyrelsen kan fatta sitt beslut, och dels 
på att de har bytt IT-system. För att komma 
tillrätta med problemet föreslås att de ca 
150 ämnesspecifika externa granskarna skall 
bytas ut mot 9 sakkunniga specialistläkare, 
en per medicinskt område. Fördelen kan 

vara att det blir en mer enhetlig bedömning 
och inte minst att det förhoppningsvis går 
snabbare. Nackdelen kan vara att de enskilda 
specialiteternas inflytande minskar. Ärendet 
har precis varit ute på remiss, så vi får se vad 
som händer.

Socialstyrelsen har i januari kommit med 
en rapport om hur föreskrifterna för den 
nya specialiseringstjänstgöringen efterlevs. 
Under 2011 gjordes enkätstudier, fokus-
gruppsintervjuer online och telefoninter-
vjuer för att försöka svara på frågan om spe-
cialiseringstjänstgöringen motsvarar kraven 
som ställs i föreskrifterna. Målgrupperna 
var ST-läkare, handledare, studierektorer, 
verksamhetschefer och vårdgivare. Totalt har 
över 600 personer deltagit i uppföljningen. 

Resultatet visar att samtliga målgrupper 
beskriver en relativt hög grad av följsamhet, 
med undantag av vissa problemområden. 
Samtliga målgrupper uttrycker missnöje 
med att målbeskrivningarna är alltför gene-
rella och svårtolkade, särskilt gäller detta de 
specialitetsövergripande målen 13–21, för 
vilka förtydliganden och riktlinjer efterfrå-
gas. I synnerhet gäller detta målet för det 
vetenskapliga arbetet. Ett annat problem-
område identifieras som produktion kontra 
utbildning vilket handlar om en ständig tids-
brist för till exempel handledning, utbild-
ning och dokumentation då ”produktionen 

alltid kommer först”. Dokumentationen i 
sig är också ett problem. Riktlinjer saknas 
för vad som ska dokumenteras och i vilken 
omfattning detta skall ske. Dokumentatio-
nen tar mycket tid och beskrivs av många 
som en stressfaktor. Samtliga målgrupper 
har även påtalat problem med att få tid för 
handledning och ett samstämmigt önskemål 
om schemalagd handledning och riktlin-
jer för en miniminivå av omfattningen har 
framkommit.

Thomas Wiberg, som är utredare på Soci-
alstyrelsen, tror att en del av de problem som 
kommit fram i uppföljningen skulle kunna 
lösas i samband med den förestående revi-
deringen som beräknas starta hösten 2012.

Jag vill även passa på att göra reklam för 
de nya checklistorna för våra randningar 
inom internmedicin, mikrobiologen, barn 
samt intensivvården nu finns tillgängliga 
på hemsidan.

Lycka till med ST-tentan! Kom ihåg att 
det är för din egen skull du skriver och att 
de tillfällen du går igenom tentan med din 
handledare är värdefulla ur inlärningssyn-
punkt.

CamIlla lOrant
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

eXtra sk-kUrs I tUBerkUlos V42 (15–19/10 2012)

Då vi under en längre tid haft ett högt söktryck på SK-kursen i tuberkulos kommer denna SK-kurs 
arrangeras en extra gång v 42 (15–19/10 2012). Kursen vänder sig till ST-läkare inom Infektionssjukdomar 

och är IPULS-certifierad. Innehåll och upplägg kommer att vara detsamma som den veckolånga SK-kurs 
som årligen arrangeras via IPULS (se www.ipuls.se, kursen gick senast v 12 2012). Undervisningen 
kommer att ske på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm, plats finns för 30 deltagare. 
Pris per deltagare: 6500 kr. I detta ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe samt en kursmiddag. 

Sista anmälningsdag 2012-05-31, anmälan är bindande. 

Varmt välkomna med anmälan!
 I anmälan vänligen ange namn, klinik och hur lång tid ni har kvar av er ST. 

Information kring kursen har även skickats till ST-studierektor på respektive klinik.

Anmälan och frågor till Malin Vading, malin.vading@karolinska.se
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  aktuella avhandlingar

Influensan har kulminerat sedan föregå-
ende nummer av Infektionsläkaren, och 
förhindrade delvis våra unga nyblivna dok-

torers möjlighet att bidra till detta nummer av 
tidskriften. Däremot kommer en avhandling 
från Gävle/Uppsala att hinna läggas fram 
innan tidningen går i tryck författad av Maria 
Lindberg, sjuksköterska med intresse för 
antibiotikaresistenta bakterier, med utgångs-
punkt i MRSA. 

det är inte främst själva resistensmekanis-
merna som lockat Maria till avhandlingsar-

betet utan fastmer hur de som bär sådana 
blir bemötta och känner sig behandlade med 
avseende på detta bärarskap. Här finns en hel 
del att arbeta med, det är helt tydligt, för oss 
alla i vården både i vårt bemötande av och 
hur vi informerar patienterna. En samstäm-
mighet i information till, samt förmåga att 
inte särbehandla patienter med MRB måste 
eftersträvas. 

med hjälp av ett enkelt formulär som Maria 
Lindberg utarbetat kan detta låta sig göras 
i den vardagliga rutinen med följsamhet till 

de basala hygien- och klädrutinerna. Följer vi 
alla alltid dessa behöver inte MRB-bärarna 
uppleva sig mer ”pestsmittade” än någon 
annan patient. Vi har ju dessa föreskrifter 
från Socialstyrelsen för att inte sprida smitta 
vare sig till eller från varje patient inom vården 
oavsett vetskap om MRB-bärarskap eller ej, 
oavsett ålder eller andra omständigheter. Vi 
kan av avhandlingsarbetet också lära oss hur 
de som är bärare av MRB upplever detta på 
ett mer personligt plan.

CECIlIa rYdén

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) an Unclear and Untoward Issue: 
Patient-Professional Interactions, 
Experiences, Attitudes and Responsibility
marIa lIndBErG
Leg. sjuksköterska, Infektionskliniken Gävle sjukhus
Disputation: 27 mars 2012
Handledare: Professor Marianne Carlsson, Bernice Skytt samt Marieann Högman, samtliga 
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Opponent: Ann Gardulf, Professor vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 
Stockholm

Maria Lindberg

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan år 
2000, och började arbeta vid infektionskli-
niken, Gävle sjukhus 2002. Jag tog filosofie 
magister-examen år 2004, vilket lade grunden 
till mitt forskningsintresse och registrerades 
år 2007 som doktorand vid Uppsala Uni-
versitet, Institutionen för Folkhälso- och 
Vårdvetenskap. Mitt forskningsintresse berör 
patientsäkerhet, hur vården kan utvecklas och 
förbättras för patienter och då främst hur 
vårdrelaterade infektioner kan förhindras.

Jag har under doktorandtiden arbetat kliniskt 
och som lärare på sjuksköterskeprogrammet, 
Högskolan i Gävle och kan tänka mig att 
fortsätta med sådan kombinationstjänst. Det 
var i samband med att jag skrev min magis-
teruppsats som jag blev riktigt intresserad 
av forskning och förde då diskussioner med 
disputerade läkare vid kliniken, Lars Wesslén 
och Erik Torell, om patienter som var bärare 
av MRSA och hur de blivit behandlade inom 
vården. Vi såg då ett behov av att ta reda på 
mer om MRSA-koloniserade personers situa-
tion. Infektionsklinken har ett tätt samarbete 
med både lokala Smittskyddsenheten och 
Vårdhygien. Vår ambition är att det formulär 
som utvecklats kommer att användas i klinisk 
verksamhet i förbättringsarbeten.

Kolonisation eller infektion orsakad 
av multiresistenta bakterier (MRB) 
såsom methicillin-resistenta Stafy-

lokock aureus (MRSA, meticillinresistenta 
S.aureus) blir allt vanligare både i vårdmil-
jöer och i samhället. I ett internationellt 
perspektiv har Sverige mycket låg förekomst 
av MRSA, medan andra MRB är betydligt 
vanligare, såsom ESBL- (extended spectrum 
betalactamase) producerande Gramnega-
tiva bakterier. Det finns en uppenbar risk 
att förekomst och smittspridning av MRB 
kommer att öka. Detta utgör ett hot mot 
patientsäkerheten eftersom de vanligaste 
antibiotika som används för behandling 
av infektioner är verkningslösa mot MRB. 
Vårdpersonal har ett professionellt ansvar att 
förhindra spridning av MRB inom vården.
Det övergripande syftet med mitt avhand-
lingsarbete var dels att beskriva erfarenheter 
av att leva med MRB, genom att använda 
MRSA-kolonisation som exempel, dels att 
studera MRSA-koloniserade personers, 

sjuksköterskors, läkares, vårdenhetschefers 
och verksamhetschefers erfarenheter om 
bemötande i vården samt ansvarstagande 
för att förhindra smittspridning. Vidare var 
syftet att utveckla och testa ett formulär för 
beskrivning av vårdpersonals attityder till 
patienter med MRB.

Bland vårdpersonal har sjuksköterskor en 
central roll i patientvården och därmed även 
ett ansvar för att förebygga smittspridning. 
Sjuksköterskors professionalism och kun-
nighet avseende MRB påverkar ansvarsta-
gandet samtidigt som det kan inverka på 
hur koloniserade eller infekterade patienter 
upplever bemötande och hur informationen 
om MRB sker i vårdkontakter. 

Personer som lever med MRSA-kolonisa-
tion känner sig oskyldigt drabbade av något 
hotfullt och diffust som de måste förhålla 
sig till i det dagliga livet och inte enbart vid 
vårdkontakter. Bemötande från vårdpersonal 
upplevdes i vissa fall som kränkande. 

Bemötande av mrSa-patienter




ANNONS
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de mrSa-koloniserade personerna beskrev också att vården inte ger 
tillräcklig information och vägledning om hur kolonisationen ska 
hanteras och hur den kan integreras i vardagen. Dessa upplevelser 
inverkade negativt på relationen till partner, släktingar och vänner, 
vilket uttrycktes i känslor som oro, ovisshet, osäkerhet, rädsla, 
skuld och skam. När det gäller bemötande, informationsgivning 
och förhindrande av smittspridning beskrevs ett otillräckligt, men 
nödvändigt, gemensamt personligt och organisatoriskt ansvarsta-
gande av såväl MRSA-koloniserade personer, vårdpersonal som 
vårdchefer. Fullföljandet av sådant ansvar hindras av att det är 
svårt att få grepp om MRSA vilket ger osäkerhet om hur det ska 
hanteras. De MRSA-koloniserade personerna, vårdpersonalen och 
cheferna ansåg alla att en ökad kunskap hos vårdpersonal kunde 
förbättra bemötande, informationsgivande och följsamhet till 
hygienrutiner vid vård av patienter med MRSA.

Ett frågeformulär utvecklades för att kunna mäta vårdpersonals 
attityder till att vårda patient med MRB. Formuläret består av 
tre delskalor och mäter vårdpersonals: 

1) kunskaper om MRSA, ESBL-producerande bakterier samt 
nödvändiga hygienrutiner, 
2) intention till följsamhet till hygienrutiner samt 
3) känslomässiga reaktion i vårdsituation med patient som bär 
på MRB. 

Formuläret visades ha god validitet och reliabilitet när det gäller 
att mäta de avsedda aspekterna. I ett urval bestående av dialys-, 
distrikts-, hematologi- och infektionssjuksköterskor framkom 
att dessa grupper av vårdpersonal har otillräcklig kunskap om 
MRB och att deras intention till följsamhet till hygienrutiner 
och känslomässiga respons vid vård av patient med MRB är 
otillfredsställande.

Sammanfattningsvis visar detta avhandlingsarbete att MRSA-
kolonisation utgör en psykologisk påfrestning för bärare och att 
bemötande från vårdpersonal resulterar i känslor av stigmatisering. 
Det framkom även att det föreligger ett behov av att förbättra 
vårdpersonalens kunskaper, intention med beteende och emotio-
nell respons i relation till patienter med multiresistenta bakterier 
för att kunna garantera patienternas säkerhet och behov vid vård-
kontakter. Verksamhetschefer är ansvariga för sådana förbättringar 
och det i avhandlingen utvecklade formuläret är användbart för 
att identifiera områden i behov av förbättring.

Att leva med MRSA upplevs som 
hotfullt men vårdpersonal vet för 
lite för att vägleda patienterna.

ANNONS
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 13 mars 2012

Närvarande: Jan Källman (ordf), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant, Stephan Stenmark, 
Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin Larsson

§ 1 
Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§ 2 
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Anna-Karin Larsson.

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet 
den 11/1 2012 granskades och godkändes. 

§ 5 
Ordförandes ärenden J.K. 
IPULS. Referat av diskussionerna mellan 
specialitetsföreningarna kring förändring 
av SPUR-inspektionerna. IPULS har kallat 
till ett dialogmöte 19/3. Pia Forsberg repre-
senterar SILF. Det är viktigt att inspektö-
rerna kommer från den egna specialitén 
och att alla kliniker ska inspekteras med ett 
regelbundet intervall. Vi har behov av att 
rekrytera nya inspektörer. A-K.L. kontaktar 
avgående inspektörer för att ta del av deras 
erfarenheter.

Ordföranden i Forsknings- och utbild-
ningsdelegationen inom SLF har ännu inte 
besvarat vårt brev om behovet av fler SK-
kurser. J.K. stöter på.

Remiss från Socialstyrelsen om införande 
av obligatorisk smittspårning vid ESBLCARBA. 
Stödjer smittspårning men saknar detaljer 
för hur smittspårningen ska gå till och kon-
sekvensutredning för patienten. S.S. ska 
utforma ett svar.

SBU. Diskuterade förslag på nya områden 
för genomgång. Några av förslagen som 
kom upp var diagnostik och behandling av 
latent TB, handläggning av kateterrelaterade 
infektioner, diagnostik och behandling av 
borrelia, behandling av urinvägsinfektion 
hos äldre, eradikeringsbehandling av MRSA.

SILF avstår från att nominera någon till 
SLF:s arbetslivsgrupp.

SoS önskar via SLS förslag till nya veten-
skapliga råd. För perioden 2012–2016. 
Diskuterade kandidater för Virologi och 
Vårdhygien.

§ 6 
Rapport från vetenskaplige sekr. J.W.
Inkommande remiss:
Redovisade tre remisser som ej besvarats.
Besvarad remiss:
Remiss om estetisk kirurgi besvarad av J.W.
Förslag till ändring i Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd(2008:17) om 
läkares specialiseringstjänstgöring. Rnr gem 
2012/0009. Besvarad av C.L.

Läkarstämman hålls 28–30/12 2012, 
programmet arrangeras tillsamman med 
föreningen för medicinsk mikrobiologi. 
Ambition att koncentrera vårt program till 
två dagar.

Diskussion om närmare samordning med 
Ungt forum och möjligheten till att arrang-
era en fest på kvällen 28/12.

Föreslagna symposier:
Framtidens infektionsdiagnostik. Mode-

ratorer: Martin Sundkvist, Mia Furebring.
Hur ska vi lära oss att leva med vin-

terkräksjukan? Moderator: Lars-Magnus 
Andersson.

Globala infektioner – ett hot mot vår 
framtida hälsa? Moderatorer: Rune Anders-
son, Olle Stendahl.

Har inbjudit en keynote speaker, Martin 
Blazer, expert på normalfloran i tarmen. Dis-
kuterade ett alternativt namn från Sverige.

Justus Ström-kommittén har påbörjat 
sitt arbete.

Deadline för fördrag och posters är 24/8.
SILF:s styrelse vill att man inför som 

policy att det vetenskapliga arbetet under ST 
ska presenteras som poster på läkarstämman.

Nästa planeringsmöte för sektionerna 
inför stämman är 24/4, oklart om deltagande 
J.W. är upptagen. 

§ 7 
Göran Sterners resestipendiefond
Beslutar att Helena Hammarström tilldelas 
10000 kr.

§ 8 
Pfizerstipendiet
Beslutar att Malin Inghammar och Johanna 
Brännström tilldelas 37 500 kr vardera.

§ 9 
Rochestipendiet
Beslutar att Magdalena Ydreborg tilldelas 
75 000 kr.
J.W deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.

§ 10 
Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Informerar om att Socialstyrelsens remiss 
om den nya specialitetsindelningen snart 
kommer ut på remiss.

§ 11 
Redaktörens ärenden K.C. 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 2/12 och nr 3/12.
Deadline nr 2: 22/3.
Idéer för kommande artiklar till tidningen 
diskuterades. 

§ 12 
Rapport från fortbildningsansvarig A-K.L.
Fortbildningsmötet på Vår Gård i Saltsjö-
baden 23–25/4 är fulltecknat. Tema om 
kirurgiska infektioner. 

Inbjudan till höstutbildningen 18–19/10 
i Stockholm. Annonseras i Infektionsläka-
ren 2/11. Tema: ortopediska infektioner. 
Planerar för 30 deltagare. Anmälningsstopp 
före sommaren.

§ 13 
Rapport från skattmästaren H.N.
Presenterade aktuellt bokslut.

Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs: 
Jonas Hogvall, ST-läkare, Karlstad, 
Soo Aleman, Specialistläkare, Huddinge, 
Stockholm, Hanna Stjernquist Lindhé, 
ST-läkare, Malmö, Catharina Alexanders-
son, ST-läkare, Kalmar, Sofia Myhrman, 
ST-läkare, Trollhättan, Martin Älverbrandt, 
ST-läkare, Borås, Hilmir Asgeirsson, Dr, 
Huddinge, Stockholm, Sara Gredmark 
Russ, ST-läkare, Huddinge, Stockholm.

Som nya associerade medlemmar i föreningen 
antogs: ingen.
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§ 14 
Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L. 
Hemsidan ska kompletteras med information om SPUK under 
rubriken utbildning. Ska utreda om man efter en registrering kan 
få blänkare om nyheter från hemsidan till sin mejladress.

IPULS håller på att förändra kursutbudet så att det blir mer 
styrt av målbeskrivningarna. SPUK ska delta i en workshop för att 
samarbeta om detta.

SPUK har uppmanat nuvarande kursgivare att försöka ge extra-
utbildningar som betalkurser.

SPUK är klar med målbeskrivningar för randningar inom intern-
medicin, pediatrik, klinisk mikrobiologi och IVA.

Fallseminariet hålls 15–16/3 i Uppsala.
Diagnostiska provet för ST läkare kommer att hållas v15.
Studierektorsmöte är planerat till 6/11 2012.

§ 15 
Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister M.W.
Programgrupper:
Endokarditprogrammet planerar att vara klara med sin revision 
i höst. M.W. ska efterhöra om programgruppen för urinvägsin-
fektioner har kommit igång med sin revision. Det uppdaterade 
vårdprogrammet för svår sepsis och septisk chock ligger nu ute 
på hemsidan. Diskuterade gemensam layout för vårdprogrammen
Kvalitetsregister:
Per Arneborn har tagit ett initiativ till en teknisk revision av kva-
litetsregistret. Kostnaden för arbetet beräknas vara ca 700 000 kr. 
Fortsatt problem med täckningsgraden. 

Årsrapporten för 2011 kommer att publiceras i Infektionsläkaren.
På krav från SKL kommer mer omvårdnadsrelaterade frågor att 

beaktas. Utvecklingsbehov för könsuppdelad statistik, patientupplevd 
ohälsa och att data görs tillgängliga för allmänheten.

Styrelsen beslutar att utse ett pris till den klinik som gjort störst 
framsteg när det gäller registreringsfrekvensen.

Hemsidan: En välfungerande app finns nu på hemsidan.

§ 16 
Styrelsens mötesplanering för 2012
21/5 Styrelsemöte på förmiddagen i Stockholm
21-23/5 Vårmötet i Stockholm
29-31/8 Internat i Fjällbacka
11/10 Styrelsemöte på förmiddagen
11-12/10 Chefmötet
28-30/11 Medicinska riksstämman i Stockholm
29/11 Årsmöte

§ 17 
Infektionsverktyget
Besök av Ingemar Qvarfordt från den nationella styrgruppen.
Presentation av Infektionsverktygets bakgrund, utveckling, upp-
byggnad och införande. Infektionsverktyget återkommer som ett 
tema i kommande nummer av tidningen.

§ 18
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Jan Källman Ordförande

Anna-Karin Larsson Protokolljusterare

ANNONS
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Kongresser & möten 2012

16-20 apr Sepsis på akutmottagningen och IVa, IPUlS-kurs  
Östergötland 
www.ipuls.se

18 apr XXIV:e HIV-symposiet i Göteborg 
Göteborg 
www.ipuls.se

18-20 apr mikrobiologiskt Vårmöte 2012 
Linköping 
http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.
asp?EventusCat_ID=23920&Lang=swe&c=

18-22 apr the International liver Congress™ 2012  
47th annual meeting of the EaSl 
Barcelona, Spanien 
www.easl.eu

23 apr 5th International day for Fighting Infection,  
St. George’s day – the antibiotic days 
London, UK 
http://www.escmid.org/research_projects/current_
escmid_conferences/5th_international_dayfor_
fighting_infection/

24-26 apr Hur ska vi vaccinera? IPUlS-kurs 
Uppsala 
www.ipuls.se

25-26 apr Primär immunbrist (PId) steg II, IPUlS-kurs 
Stockholm 
www.ipuls.se

3-5 maj HanSa 2012 north European Workshop on  
HIV-infection in the CnS 
Hamburg, Tyskland 
www.respoint.se/itp/event/hansa2012 

8-12 maj 30th annual meeting of the European society for 
pediatric infectious diseases – ESPId 2012 
Thessaloniki, Grekland 
www2.kenes.com/espid/

14-17 maj Significance of Wxperimental models for Studying 
Bacterial meningitis abd Sepsis 
Siena, Italy 
http://www.escmid.org/profession_career/
educational_activities/current_escmid_courses_and_
workshops/experimental_models_formeningitis_and_
sepsis/

21-23 maj Infektionsläkarföreningens Vårmöte 
Stockholm 
http://www.infektion.net/sites/default/files/pdf/
Varmotesannons_2_2012.pdf

21-25 maj Klinisk tropikmedicin, IPUlS-kurs 
Stockholm 
www.ipuls.se

24 maj nordic meeting on Women living with HIV  
Köpenhamn

28-31 maj antiviral behandling och monitorering samt 
diagnostik vid HIV, hepatit B och C virus infektion, 
IPUlS-kurs  
Uppsala 
www.ipuls.se

4-8 jun Postgraduate Workshop in Clinical Parasitology, 
ESCmId Postgraduate technical Workshop 
Amsterdam, Nederländerna 
www.escmid.org

5-6 jun multidrug resistant High risk Clones (mdr-HiriC): 
Features, Epidemiology and detection 
Barcelona, Spanien 
http://www.escmid.org/research_projects/current_
escmid_conferences/escmidtrocar_2012/

6-8 jun 4th northern European Conference on travel 
medicine 2012 
Dublin, Ireland 
www.nectm.com

13-17 jun 10th International adenovirus meeting 
Umeå 
http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.
asp?EventusCat_ID=24399&Lang=eng&c=

14-jun the 4th nordic Summer HIV meeting 
Göteborg 
https://reg.cwtmeetingsevents.se/app/attendee/default.
asp?PageId=20000&MenuItemAId=15677

21-27 juli 11th ESCmId Summer School 
Innsbruck, Austria 
http://www.escmid.org/profession_career/educational_
activities/summer_school/

23-25 aug 8th Smögen Summer Symposium on Virology 
Smögen 
http://ssfv2011.hemsidadirekt.se/8th_Smogen_
Summer_Symposium_on_Virology_August_23__2_.pdf

31 aug -  the 29th nSCmId (SSaC)
2 sep Helsingfors, Finland 

www.srga.org/ssac/

4-7 sep 15th annual meeting  
for the European Society for Clinical Virology 
Madrid, Spain 
http://www.escv2012madrid.com/

7-9 sep the Viral Hepatitis Congress 
Frankfurt, Germany 
www.viral-hep.org/

9-12 sep 52nd ICaaC (annual Interscience Conference on 
antimicrobial agent and Chemotherapy) 
San Francisco, USA 
www.asm.org

17-21 sep akut och kronisk leversjukdom, IPUlS-kurs 
www.ipuls.se 
Stockholm

5-9 okt 19th International Symposium on Hepatitis C Virus and 
related Viruses 
Venice, Italy 
http://hcv.hcv2012.org/

8-12 okt Vaccination av barn, IPUlS-kurs 
Stockholm 
www.ipuls.se

22-26 okt antimikrobiell terapi, IPUlS-kurs 
Uppsala 
www.ipuls.se

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen  

välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Jonas Hogvall, Karlstad
Soo Aleman, Stockholm

Hanna Stjernquist Lindhé, Malmö
Catharina Alexandersson, Kalmar

Sofia Myhrman, Trollhättan
Martin Älverbrandt, Borås

Hilmir Asgeirsson, Stockholm
Karolina Rembeck, Göteborg

Sara Gredmark Russ, Stockholm

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2012-03-13.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte  

får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen

c/o Hans Norrgren
Vallkärratorns bygata 14

226 50 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se


