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Våren tvekar, det gör inte Infektionsläkarföreningen; riktningen är framåt, 
om än inte alltid mot varmare tider i dessa överbeläggningarnas tidevarv, 
då många kliniker tampas med sämre ekonomi och nedskärningar. Under 

alla förhållanden är ämnet Infektionssjukdomar fortsatt starkt. Det nya ”konceptet” 
för vårmötet sjösätts i maj i Örebro, efter det på sätt och vis historiska utträdet ur 
Riksstämmodelegationen med vårt sektionsprogram. Mötet håller vi tillsammans 
med Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS) och programmet är 
spännande. Nytt är också att vårmötet nu innefattar vårt årsmöte. 

En viktig fråga som diskuteras inför framtiden är fortbildningen för specialister. 
Den engagerar både specialitetsföreningarna och Läkarförbundet. Frågan har 
nyligen diskuterats vid specialitetsföreningarnas representantskap i Stockholm. En 
avvägning som måste göras är hur fortbildningen ska kvalitetssäkras och inspek-
teras och hur i så fall eventuella ”sanktioner” ska se ut. SPUR-inspektionerna på 
ST-nivå är väletablerade, men inte helt enkelt att direkt överföra som metodik 
för specialisternas fortbildning. Visst kan man inspektera verksamheten, fortbild-
ningsklimat med mera, men det individuella perspektivet är viktigt. Det finns 
ett förslag från förbundet kallat Fortbildning i dialog, som kommunicerats med 
de olika specialiteterna. Planeringen är att verksamheten ska starta 2014. Idag 
ligger mycket av ansvaret på den enskilde specialisten att sköta sin fortbildning. 
Frågan är hur vi ska säkra en adekvat, individuellt anpassad, verksamhetssäkrad 
fortbildning för specialister inom Infektionssjukdomar. Helt klart måste verk-
samhetscheferna vara med på detta tåg. Det nya av Läkarförbundet ägda bolaget, 
som ska ta hand om kursutbudet efter IPULS nedläggning är nu formerat och 
har fått namnet LIPUS AB. SPUR-inspektionerna ska hanteras av bolaget. Det 
som vi behöver nu är nya inspektörer och en viss föryngring känns angelägen. 
Även fortbildningen för specialister kommer att hanteras av LIPUS.

När det gäller Socialstyrelsens översyn av den nya specialitetsindelningen är 
inget direkt nytt att vänta. Mycket få förändringar kommer att göras i det slut-
liga förslaget. Man vill stärka studierektorernas roll i specialistutbildningen och 
betonar vikten av handledarens roll under ST. Konsekvenserna av Socialstyrelsens 
övertagande av SK-kuserna utreds också.

Det nationella 10-punktsprogrammet för minskad 
antibiotikaresistens inom slutenvård är angeläget för 
oss. En nybildad grupp representerande Strama och 
SILF kommer att vårda och revidera programmet 
för att omsätta det i praktisk handling i vården på 
det mest effektiva sättet.

Tiden går fort och snart ses vi i ett, förhoppningsvis, 
varmt Örebro.

Göran Günther
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trots relativ politisk stabilitet och eko-
nomisk utveckling under de senaste 
årtiondena är etiopien fortfarande ett 
av världens tio fattigaste länder. näst 
efter nigeria är det också afrikas folk-
rikaste nation. Förutom malnutrition, 
akuta infektioner och mödradödlighet är 
landet dessutom drabbat av hIV. 

Förekomsten bland vuxna anges till 
drygt 2%, men HIV-prevalensen i 
Etiopien uppvisar stora lokala varia-

tioner. Sedan 2006 har man inlett ett ambi-
tiöst nationellt program med målet att nå 
full täckning för ART bland befolkningen. 
En grundläggande förutsättning är decen-
traliserad behandling genom primärvården, 
där patienter sköts helt av sjuksköterskor 
med basal utbildning om HIV och praktiska 
riktlinjer för ART. I Etiopien finns nämli-
gen endast en läkare per 100 000 invånare; 
många etiopier har aldrig ens hört talas om 
existensen av denna yrkesgrupp …

art och tB inom den etiopiska 
primärvården 
Denna integration av ART inom primär-
vården ställer stora krav på ett vårdsystem 
som redan är överbelastat och underdi-
mensionerat för sina uppgifter. Även om 
behandling av HIV – inklusive ART – kan 
förenklas utan större problem jämfört med 
den vård vi ger i västvärlden är vissa situa-
tioner onekligen komplicerade. Det gäller 
inte minst handläggning av opportunistiska 
infektioner, särskilt tuberkulos (TB), som 
är den vanligaste co-infektionen hos HIV-
positiva i Afrika, och en viktig orsak till 
suboptimala resultat för ART-program. 
Diagnostik av TB är svår, i synnerhet hos 
immunsupprimerade personer, och under 
ART kan samtidig TB ställa till bekym-
mer med ökad risk för mortalitet, biverk-
ningar och immunrekonstitutionssyndrom. 
Internationella riktlinjer rekommenderar 
numera start av ART parallellt med TB-
behandling, men det verkliga utfallet av 

ART hos patienter med TB som handläggs 
inom primärvården i låginkomstländer är 
osäkert. 

För tre år sedan inledde vi ett forsknings-
projekt i samarbete med den regionala häl-
sobyrån i delstaten Oromia – Etiopiens mest 
folkrika, med drygt 30 miljoner invånare. 
Projektets övergripande syfte är att studera 
olika aspekter av TB/HIV co-infektion hos 
patienter som får sin behandling vid vård-
centraler. Vid dessa hälsoinrättningar bedrivs 
all sjukvård av sjuksköterskor. Det är också 
sköterskor på dessa vårdcentraler som inklu-
derar våra studiepatienter, registrerar data 
och sköter uppföljning. Överlag fungerar 
det bra, men som vid all forskning krävs 
det oupphörlig monitorering och övervak-
ning – och det uppstår ständigt bekymmer. 
Det skulle uppfylla en hel artikelserie att 
beskriva ens en del av alla dessa små och stora 
problem; fast jag nöjer mig med att nämna 
fenomenet … och att nästan allt ändå går 
att lösa om det upptäcks i tid. 

Hur kan hantering av tuberkulos 
förbättras hos HIV-positiva patienter som 
behandlas vid vårdcentraler i Etiopien?

Vardagen längs vägen mellan addis 
abeba och Djibouti – i Wolenchiti är 
en av våra vårdcentraler belägen.
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Projektet vore omöjligt att genomföra 
utan mina tre skickliga och hängivna dok-
torander; Sten Skogmar, Taye Tolera Balcha 
och Anton Reepalu. Taye har tidigare arbetat 
som programdirektör på Oromia Regio-
nal Health Bureau, men är sedan två år 
registrerad doktorand vid Lunds universitet. 
I vår forskargrupp medverkar dessutom 
Erik Sturegård och Patrik Medstrand från 
avdelningen för mikrobiologi i Malmö samt 
Niclas Winqvist från Smittskydd Skåne. Vi 
har också samarbete med olika forsknings-
institut i Etiopien. En annan nödvändig 
förutsättning är givetvis finansiering, som 
vi hittills har fått genom Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
SIDA, och en del andra finansiärer.

I våra studier undersöker vi dels hur ART 
verkligen fungerar i denna miljö – avseende 
överlevnad, följsamhet och virologisk sup-
pression; dels försöker vi konstruera metoder 
baserade på enkla kliniska markörer för 
diagnostik och kategorisering av patienter. 
Parallellt samlar vi en biobank av plasma-
prover som vi hoppas kunna använda för 
att identifiera biomarkörer korrelerade till 
behandlingsutfall.

Projektet bedrivs på samtliga fem offent-
liga vårdcentraler som erbjuder ART i ett 

område i och omkring huvudorten Adama, 
ca 10 mil sydöst om Addis Abeba. Upp-
skattningsvis bor drygt en halv miljon per-
soner i upptagningsområdet, som ligger 
utmed den hårt trafikerade vägen mellan 
Addis Abeba och Djibouti. Eftersom Etio-
pien saknar kust transporteras nästan alla 
varor som importeras till landet på lastbilar 
som färdas fram och tillbaka längs denna 
väg. I likhet med andra regioner i Afrika 
finns det goda förutsättningar för sprid-
ning av infektioner här, och förekomsten 
av HIV här är betydligt högre än i andra 
landsdelar; 9% av den vuxna befolkningen 
i staden Adama. 

I den lilla övernattningsorten Wolenchiti 
(se bilden!) är kanske siffran ännu högre – 
vägkanterna kantas dygnet runt av tunga 
fordon, både under regntidens dy och lera 
och i det damm som annars är förhärskande; 
och i skjulen utmed gator och gränder finns 
det mesta som de utmattade chaufförerna 
kan tänkas behöva under sitt uppehåll. På 
vårdcentralen upptäcks flera nya HIV-fall i 
veckan – mest bland unga vuxna, men också 
bland barn och äldre lantbrukare från de 
karga åkermarkerna i omgivningen. HIV är 
ofta bara ett av många problem som dessa 
människor måste kämpa emot, och i dagens 

läge är HIV en sjukdom som är förknippad 
med fattigdom och social misär. 

hur kan tB diagnostiseras hos 
hIV-positiva patienter i primärvården?
Sedan 1½ år har vi inkluderat ca 800 HIV-
positiva patienter i en cohort som kommer 
att följas prospektivt under tre år. Vid inklu-
sion har alla patienter lämnat sputumprover 
för TB-diagnostik, baserad på odling och 
direktmikroskopi, men även PCR med en 
ny förenklad metodik, GeneXpert. Dessa 
resultat kommer att korreleras med kliniska 
fynd som insamlas parallellt. Prevalensen av 
TB bland dessa patienter är hög; 17% har 
aktiv TB vid inklusion, och det är endast ett 
fåtal patienter hos vilka man dessförinnan 
misstänkt eller diagnostiserat TB. Det inne-
bär att dessa individer skulle ha inlett ART 
utan TB-behandling, vilket är associerat med 
ökad dödlighet – och sannolikt en orsak till 
många dödsfall hos patienter i Afrika, även 
med tillgång till ART. 

Förutom att jämföra dessa diagnostiska 
tekniker kommer vi att korrelera symtom och 
kliniska fynd vid inklusion med förekomst 
av aktiv TB. Syftet är att konstruera ett sco-
ringsystem baserat på kliniska variabler som 
kan användas för att bedöma sannolikhet för 
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Oromia är med sina 31 miljoner invånare Etiopiens folkrikaste delstat.
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att en patient har TB – med hjälp av detta 
skulle t.ex. en mindre andel patienter som 
är i behov av vidare TB-utredning inför start 
av ART kunna identifieras. 

Scoringsystem för bedömning av 
immun suppression vid tB/hIV 
co-infektion

I en separat cohort av patienter (med och utan 
samtidig HIV) som rekryterats inför start av 
TB-behandling har vi försökt använda en 
liknande strategi för att utveckla ett scoring-
system för kategorisering av co-infekterade 
patienter med hänsyn till CD4-nivå. Även 
om apparater för flödescytometri har instal-
lerats på många håll i Etiopien är det ofta 
långt från vårdcentralerna till dessa laborato-
rier – och det är inte sällsynt att diagnostiken 

ligger nere under långa perioder på grund 
av tekniska haverier eller brist på reagenser. 
Om graden av immunsuppression kunde 
avgöras utan bestämning av CD4-cellsnivå 
skulle det underlätta decentraliseringen av 
ART i hög grad. Idag används WHO:s kli-
niska staging-system i dessa lägen i brist på 
alternativ – men detta system är i praktiken 
otympligt och svårtolkat – dessutom ingår 
TB som kriterier i detta system. 

Vi har t.ex. funnit att mätning av över-
armsomfång (MUAC; mid upper arm 
circumference) korrelerar med CD4-cells-
strata, liksom munhålemanifestationer och 
förekomst av dyspné. Dessa fynd är enkla 
att registrera och kräver endast mindre erfa-
renhet hos sjukvårdspersonalen – och inga 
laboratorieresurser. 

Framtiden för hIV-program i etiopien
Under de senaste åren har stora resurser 
lagts på de nationella HIV-programmen i 
Etiopien, främst med stöd från amerikan-
ska biståndsmedel. Resultaten ser lovande 
ut – Etiopien rapporterar både sjunkande 
incidens av HIV och minskad mortalitet 
i AIDS. Modellen med decentraliserad 
behandling verkar fungera väl; antalet 
personer som inleder ART ökar över hela 
landet. Men jag är övertygad om att det 
behövs noggrann och kontinuerlig utvär-
dering av hur resultaten ser ut i detalj – vad 
sker t.ex. med alla de patienter som startar 
ART men sedan blir ”lost to follow-up”; 
hur ofta selekteras antiviral resistens, och 
hur många smittas primärt med resistenta 
stammar; hur effektiv är samtidig behand-
ling med ART och tuberkulostatika i prak-
tiken? 

Liknande problem finns för TB, och mul-
tiresistent TB är i ökande i Etiopien, med 
minimal tillgång till både diagnostik och 
adekvat behandling. De flesta patienter med 
MDR-TB som vi upptäckt i vår cohort har 
inte behandlats för TB tidigare, vilket tyder 
på att det pågår en aktiv smittspridning av 
dessa stammar – kanske t.o.m. i anslut-
ning till vårdcentralerna, där HIV-positiva 
personer i alla åldrar tillbringar mycket tid 
tillsammans med patienter med TB; vare 
sig denna sjukdom är diagnostiserad eller 
ej hos dessa indexfall. 

Både HIV och TB är stora hälsofrågor 
i Etiopien, men det finns andra tillstånd 
som antagligen has minst lika stor bety-
delse för folkhälsan, och som kanske ris-
kerar att hamna i skuggan. På den globala 
hälsoarenan krävs det riktade program 
och kampanjer för att få uppmärksamhet 
och resurser för olika hälsoproblem – den 
”vanliga” primärvården har svårt att hävda 
sig. Men de erfarenheter och system man 
skapat för handläggning av TB och HIV på 
denna vårdnivå skulle kunna användas som 
modeller för andra områden i sjukvården 
i låginkomstländer. Det gäller särskilt för 
icke-smittsamma kroniska sjukdomar som 
diabetes och hypertoni, tillstånd som ökar 
i utbredning på ett ”epidemiskt” sätt. Vi 
hoppas att det samarbete vi byggt upp med 
hälsomyndigheten i Oromia kan fortsätta 
att utvecklas och fortsätta, även efter det att 
vi avslutat de studier vi har fullt upp med 
att genomföra för tillfället … 

Per BjörKman
Infektionskliniken

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Alla vuxna patienter med HIV som uppfyller krite-
rier för start av ART vid de olika vårdcentralerna 
har erbjudits inklusion för TB-screening.

Vårdcentralernas laboratorier har begränsad 
utrustning, den mesta diagnostiken är baserad 
på ljusmikroskopi.

Taye Tolera, Anton Reepalu, vår chaufför Hakenaw och data clerk Gadisa framför vår projektbil vid 
vårdcentralen i Wolenchiti.
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Programme:

Registration /Coffee/Tea  09.00–09.30 
Welcome address: G Hedenstierna, J Sjölin, S Rubertsson and A Larsson  09.30–09.35 

Morning session: Sepsis seen from the microbes’ and microbiologists’ viewpoints 

Chair: Jean Louis Vincent, Claudio Ronco 
•	 The	threat	of	antibiotic	resistance	for	patients	with	severe	infections	(Otto	Cars)		 09.35–10.20	
•	 How	to	kill	Gram-negative	superbugs	(Thomas	Tängden)		 10.20–11.05	
•	 Quorum	sensing	as	an	antimicrobial	target!	(Michael	Givskov)		 11.05–11.50	

Lunch	break		 11.50–12.50	

Afternoon session: Sepsis seen from the host’s viewpoint 

Chair:	Otto	Cars,	Arthur	Slutsky	
•	 The	innate	immune	system	response	and	the	endothelium	(Miklos	Lipscey)		 12.50–13.35	
•	 The	heart	and	circulation	(Jean-Louis	Vincent)		 13.35–14.20	

Coffee	break		 14.20–14.40	

Chair: Göran Hedenstierna, Anders Larsson 

•	 Sepsis	and	ARDS:	What	are	the	links?	(Arthur	Slutsky)		 14.40–15.25	
•	 The	kidneys	(Claudio	Ronco)	15.25–16.00	

Conclusion 
Chair: Göran Hedenstierna, Anders Larsson 
•	 Take	home	messages	(all	speakers)		 16.00–16.30

Sponsor: Maquet

Endorsed by the Swedish Society of Anaesthesia 
and Intensive Care (SFAI) and the Swedish Society of 
Infectious Diseases
Registration	fee:	1200	SEK	ex	VAT	25%
The	registration	fee	includes	symposium	sessions,
lunch	and	coffee	breaks.
Please	register	before	Oct	1,	2013
An	invoice	regarding	the	course	fee	will	be	sent	out	
from:	SFAI	Verksamheter	AB

Homepage:	www.hedenstiernasymposium.com
For	further	information	and	registration	please	
contact:
Katja	Andersson
Section	of	Anaesthesia	and	Intensive	Care
Department	of	Surgical	Sciences
Uppsala	University
Ing	70,	University	hospital,	75185	Uppsala,	Sweden
Email:	katja.andersson@surgsci.uu.se

Welcome to 

A physiological approach to sepsis in intensive care
3rd Hedenstierna Laboratory Master Class Symposium

October	18,	2013,	Uppsala	Sweden
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Svenska Läkaresällskapets (SLS) Riksstämma har funnits i 70 
år i år. Under många år har stämman varit en populär och 
uppskattad mötesform för svenska läkare över specialitets-

gränserna, såväl när det gällt vetenskap som andra angelägna frågor. 
En rad förändringar som skett under de senaste 10–15 åren har 
tyvärr lett till ett minskat deltagande i stämmans aktiviteter. Många 
inflytelserika sektioner har dragit sig ur och satsat på egna möten. 
Många yngre kolleger väljer att inte vara medlemmar i SLS av olika 
skäl. SLS menar också att läkemedelsindustrins minskande intresse 
för stämman lett till brist på sponsorer och stora kostnadsökningar. 
Denna utveckling har gjort att man tvingats införa en konferensavgift 
för riksstämman även för medlemmar i SLS från och med 2012, 
vilket som ni vet uppmärksammats i olika sammanhang. 

Infektionsläkarföreningen, på senare år i samarbete med Föreningen 
för medicinsk mikrobiologi (FMM), har trots detta försökt arrang-
era ett ambitiöst vetenskapligt program. Uppslutningen vid 2012 
års riksstämma för våra symposier och övriga arrangemang får med 
tanke på ovanstående betecknas som mycket god. Deltagandet från 
övriga sektioner var däremot ganska mycket mindre än tidigare år 
enligt vårt intryck. Stämmans minskande dragningskraft, och den 
allmänna svårigheten att locka folk till alla former av vetenskapliga 
möten i dagens pressade sjukvårdsmiljö, har legat till grund för ett 
långvarigt arbete inom SILFs styrelse för att utvärdera föreningens 
mötesformer i allmänhet och det vetenskapliga program vi ansvarar 
för i synnerhet. Arbetet har efter många diskussioner lett fram till 
en vision som presenterades vid chefsmötet i höstas och som går 
ut på följande:
•	 Infektionsvecka	på	våren	för	Sveriges	alla	infektionsläkare	(och	ST) 

Måndag lunch till fredag lunch
•	 Ett	möte	för	vetenskap	och	kunskapsutbyte
•	 En	attraktiv	och	rolig	social	mötesplats
•	 En	mötesplats	för	befintliga	och	nya	nätverk
•	 Ett	möte	som	också	är	attraktivt	för	medverkan	från	industrin
•	 Arrangerande	klinik	utgör	organisationskommitté
•	 Styrelsen	ansvarar	för	att	tillsätta	en	kommitté	för	det	veten-

skapliga programmet

Styrelsen har nu mot bakgrund av allt detta fattat det svåra men 
oundvikliga beslutet att inte anordna något sektionsprogram vid årets 
riksstämma, som för övrigt kommer att hållas på Hotell Waterfront 
i mindre skala än tidigare och med delvis annan inriktning. Istäl-
let kommer vi att satsa på att utöka det traditionella vårmötet till 
ett möte med hög vetenskaplig nivå och lockande program såväl 
socialt som yrkesmässigt. Vi hoppas att den nya ”Infektionsveckan” 
skall bli den självklara mötesplatsen för landets infektionsläkare en 
gång per år. På sikt är målsättningen att utöka mötet i tid till en 
hel vecka (dvs. måndag lunch till fredag lunch, alltså totalt fyra 
dagar egentligen).

Värd för det första vårmötet i den nya formen kommer infek-
tionskliniken i Gävle att bli. Delar av styrelsen kommer att ingå i 
organisationskommitén och hjälpa till att göra programmet intres-
sant. Gävle konserthus är bokat 2–5 juni 2014 (veckan avslutas med 
nationaldagen), se bild. Mötet kommer att starta efter lunch den 
2/6 och avslutas till lunch den 5/6. Vår ambition är att mötet ska bli 

populärt och attraktivt för alla intresserade, inklusive representanter 
för läkemedelsindustrin.

Vi kommer att börja slipa på programmet snart. Detta kommer att 
innehålla bland annat följande moment:
•	 Posters
•	 Fria	föredrag
•	 Symposier	i	aktuella/kontroversiella	ämnen
•	 Justus	Ström-föreläsningen
•	 Inbjudna	gästföreläsare
•	 Presentation	av	ST-projekt
•	 Fallseminarier
•	 Debatt
•	 Etc,	etc…

SILFs årsmöte kommer också att hållas under veckan. Detta 
blir enligt de nya stadgarna föreningens enda medlemsmöte under 
året. Förslag till symposier och programpunkter eller andra goda 
idéer mottages tacksamt. Tanken är att all den aktivitet vi haft på 
riksstämman även ska rymmas inom det nya infektionsmötet. 
Någon minskad ambition finns således inte, tvärtom. Alla som 
har ST-tjänst i Infektionssjukdomar uppmanas att redovisa sitt 
vetenskapliga projekt inom ramen för ST som abstrakt vid det nya 
mötet. Vi välkomnar även smittskyddsläkare, vårdhygienläkare, 
mikrobiologer och andra intresserade att delta med abstrakt och 
andra aktiviteter. Vi planerar också att det i programmet ska finnas 
tid för intressegrupper inom kåren av olika slag att ha egna möten 
med eget program. 

Årets vårmöte i örebro ligger ju fortfarande framför oss men vi 
vill redan nu passa på att göra reklam för nästa års möte och be er 
boka datumen 2–5 juni 2014 för ett intressant och spännande 
möte i ny form.

Välkomna till den första Infektionsveckan i Gävle 2014!

erIK torell
Medicinskt ledningsansvarig, 

Infektionskliniken i Gävle
Erik.torell@lg.se

SIlF kliver av riksstämman och satsar 
på Infektionsvecka 2014 

johan WeStIn
Vetenskaplig sekreterare 

Infektionsläkareföreningen
Johan.westin@gu.se

Gävle konserthus (Foto: Per-Erik Jaederberg)
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Infektionsläkaren träffade föreningens 
nya ordförande på hans arbetsplats – 
Infektionskliniken på akademiska Sjuk-
huset i Uppsala.

Efter att ha studerat medicin på KI 
i Stockholm under 80-talet blev 
Göran specialist i infektionsmedi-

cin 1989.
–	Jag	hade	arbetat	som	vikarie	på	infek-

tionskliniken på Danderyds sjukhus en 
sommar redan under studietiden. 

Att han tidigt blev intresserad av infek-
tionsspecialiteten förklarar Göran med att 
det är en specialitet ”med fart och snabba 
beslut”, som han upptäckte att han trivdes 
bra med.

– Dessutom så var det väldigt trevliga 
kollegor, och en bra stämning på kliniken i 
Danderyd, fortsätter han.

Från Stockholm till Västerås 
År 1997 disputerade Göran på en avhand-
ling om fästingburen TBE.

När kliniken flyttade till Karolinska sjuk-
huset i Solna 1998, följde han med. Men 
efter knappt ett år fick Göran ett erbjudande 
om att bli klinikchef i Västerås, vilket han 
accepterade.

Han förklarar att han som chef kunde 
vara med att påverka utvecklingen, och att 
det var det som lockade honom. I Västerås 
blev han kvar under sex år. Därefter sökte 
Göran – och fick – tjänsten som överläkare 
och verksamhetschef vid infektionskliniken, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det kändes rätt att komma tillbaka till 
ett akademiskt sjukhus – som står på de tre 
benen klinik, forskning och undervisning, 
förklarar han.

Idag innebär uppdraget att Göran är chef 
för ungefär 100 anställda, varav cirka 30 
är läkare.

– Infektionsspecialiteten är helt nöd-
vändig för den högspecialiserade vård som 
bedrivs här, påpekar han.

Slogs för specialitetens existens
Redan år 2000 tog Göran plats i Infektions-
läkarföreningens styrelse, den gången som 
facklig sekreterare.

–	Jag	är	väldigt	engagerad	i	infektions-
specialiteten och bryr mig mycket om dess 
nutid och framtid, förklarar han.

Så när valberedningen frågade honom, 
kände Göran sig hedrad och att det var 

självklart att ställa upp. Han satt kvar under 
två mandatperioder, fram till 2006.

Engagemanget för specialiteten kom väl 
till pass – det var under denna tid som spe-
cialistutredningen föreslog att infektion 
skulle bli en grenspecialitet.

– Farhågorna som man kunde ha på den 
tiden – vi var ju i Sverige nästan ensamma 
i Europa om att ha det som en egen specia-
litet – blev dock inte besannade. Tvärtom, 
vårt koncept med infektion som en egen 
specialitet har väckt intresse i andra länder!

lagarbete
År 2006 lämnade Göran styrelsen, och nu 
är han alltså tillbaka som ordförande.

–	Jag	tvekade	egentligen	aldrig.	Visserli-
gen är man inte undersysselsatt som verk-
samhetschef – men det är stimulerande att 
arbeta tillsammans med styrelsen. Arbetet 
innebär också att man får många kontakter 
– det är kul och stimulerande.

Skillnaden mellan att vara sekreterare 
och ordförande är att man som ordförande 
är den som initierar styrelsens agenda, för-
klarar han.

– Det handlar om vilka frågor vi ska ställa 
till medlemmarna, men även att ta upp de 
frågor som medlemmarna ställer till styrelsen. 
Jag	vill	understryka	att	det	handlar	om	ett	
lagarbete, där hela styrelsen är involverad!

tre viktiga frågor
En viktig fråga för föreningen just nu är att 
vi måste diskutera specialitetens förutsätt-
ningar, anser Göran.

– Vi vill därför initiera ett nytt arbete: 
Att revidera den skrift som togs fram 2007, 
Infektionssjukvård och framtiden. 

Dessutom är 10-punktsprogrammet för 
antibiotikaresistens som föreningen tagit 
fram tillsammans med STRAMA en viktig 
fråga. En tredje punkt på dagordningen är 
en uppföljning om hur man bedriver fort-
bildning för infektionsspecialister.

– Sverige har inte haft något bra system 
för hur man ska säkerställa och inspektera 
det.

På sikt måste föreningen följa med inom 
utvecklingen av modern infektionssjukvård.

– Vi måste ta initiativet – annars är det 
någon annan som kommer att göra det!

Privat är Göran en stor älskare av böcker. 
Han är även intresserad av historia och idrott, 
och beskriver sig som ”ständig medlem i 
AIK”.

En sommarstuga på norra Öland beskri-
ver han som ”familjens samlingspunkt”. Han 
har fyra barn.

– Min äldsta son är leg läkare, och forskar 
inom neurokirurgi, avslutar Göran Günther.

Per lUnDBlaD

Göran Günther – ny ordförande
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Fallbeskrivningar

en ovanlig blodparasit
Den infektion som beskrives i följande fallbeskrivning är en raritet och patienten ifråga 
vårdades på Infektionskliniken i Göteborg hösten 2011. 



En 75-årig kvinna inkom till medi-
cinakuten med influensasymtom 
sedan en dryg vecka tillbaka. I sjuk-

historien framkom att hon var splenekto-
merad på 60-talet pga. ITP. Hon hade en 
seropositiv RA, vilken sedan flera år behand-
lades med låg underhållsdos kortison. Sedan 
två år hade behandling med monoklonal 
antikropp, rituximab, startats, då patienten 
haft tilltagande besvär från leder och övrig 
reumatisk terapi varit utan framgång. Patien-
ten hade tidigare erhållit vaccin mot kapslade 
bakterier och var pneumokockvaccinerad 
senast för ett år sedan. Hon hade drabbats 
av flera pneumonier genom åren.

På akuten hade patienten 39 graders feber 
och lätt samtalsdyspné men normal and-
ningsfrekvens i vila. I rutinlab noterades 
CRP 110, LPK 22 och TPK 235. Saltbalan-
sen var normal. Röntgen av lungorna påvi-
sade inga infiltrat men urinstickan var positiv 
för nitrit. Patienten bejakade lätta urinvägs-
symtom sedan några dagar och på miss-
tanke om febril urinvägsinfektion påbörjades 
behandling med peroralt ciprofloxacin efter 
sedvanliga odlingar. Patienten lades in på 
medicinavdelning. Med anledning av leu-
kocytosen kompletterades provtagningen 
påföljande dag med en differentialräkning 
vilken till viss förvåning angav förekomst av 
malariaplasmodier i erytrocyter.

Efter kontakt med Infektionskonsult 
överflyttades patienten samma dag till 
Infektionskliniken och blodprov för direkt-
mikroskopi skickades till Parasitologiska 
laboratoriet. Vid fördjupad anamnestagning 
i samband med ankomst till Infektionskli-
niken framkom turistresa till Venezuela för 
drygt 4 år sedan men inga andra resor däref-
ter. Anamnes och klinik var inte övertygande 
för malaria, varför behandling avvaktades 
i väntan på ytterligare utlåtande. Under 
kvällen kom besked från Parasitologiska 
laboratoriet att det inte rörde sig om mala-
riaplasmodier i utstryk men att man kunde 
bekräfta förekomst av en annan ovanlig 
blodparasit: babesia.

Babesios (piroplasmos), som är en vek-
torburen zoonos och sällan ses hos män-
niska, stämde dock väl överens med såväl 
sjukdomsbild som nya anamnesuppgifter! 
Den babesia-species som i sällsynta fall, via 
fästingar, infekterar människor i Europa 
drabbar i stort sett uteslutande splenekto-
merade patienter med defekt immunförsvar. 
Hos vår patient framkom fästingbett en 
dryg vecka innan insjuknandet och mot 
bakgrund av att hon saknade mjälte samt 
att hon var defekt i sin B-cellsfunktion till 
följd av rituximab-behandling, så bedömdes 
fyndet i högsta grad relevant. Majoriteten 
av i Europa beskrivna fall orsakade av arten 
Babesia divergens har haft ett allvarligt för-
lopp med hög mortalitet. Flertalet av dessa 
patienter utvecklade en fulminant bild med 
hemolys, njursvikt, leversvikt och ARDS. 
Mot bakgrund av detta samt att den kliniska 
erfarenheten i Sverige är högst begränsad så 
valde vi att påbörja behandling omgående 
med intravenöst klindamycin och pero-
ralt kinin vilket är den rekommenderade 
behandlingen vid infektion orsakad av B. 
divergens. 

mikroskopin innan behandlingsstart påvisade 
en parasitemigrad på 1,7%. Kompletterande 
lab-prover avslöjade en lättare hemolys med 
LD på 12,4 ukat/L och haptoglobin <0,06 
g/L. Hb sjönk från 124 g/L initialt till som 
lägst 106 g/L. Ökat antal retikulocyter i 
perifert	blod	och	förekomst	av	Howell-Jolly-
kroppar i manuell differentialräkning vitt-
nade om en ökad omsättning av erytrocyter 
i benmärgen. Leverprover inklusive bilirubin 
utföll normalt. På given behandling sjönk 
antalet infekterade erytrocyter till <0,1%. 
Hemloysbilden gick i regress och patienten 
blev afebril med normalisering av infek-
tionsparametrar. Totalt fick patienten 10 
dagars behandling och vid två uppföljande 
polikliniska besök en respektive två månader 
efter utskrivning kunde babesia inte påvisas 
i blodutstryk och patienten friskförklarades. 
Serologi skickades till SMI men utföll nega-
tiv varför artbestämning ej kunde göras. 

Babesios
Babesia är en malarialiknande protozoo och 
en av de vanligaste blodparasiterna i världen 
med gnagare och boskap som huvudsaklig 
reservoar. Ett hundratal arter är beskrivna 
och hos människa är det framförallt Babesia 
microti och Babesia divergens som orsakar 
sjukdom. Infektionen överförs via fästingbett 
och det är i huvudsak immunosupprime-
rade eller splenektomerade patienter som 
är i riskzonen för symtomgivande sjukdom. 
Inom veterinärmedicin är babesia en mer 
känd parasit som kan orsaka sjukdom hos 
boskap men även hos andra djur såsom hund 
och häst. 

Babesia divergens, som överförs via den euro-
peiska fästingen, Ixodes ricinus, orsakar sällan 
infektion hos människa. Ett fyrtiotal fall i 
Europa finns beskrivna fram tills år 2000, 
i Sverige är detta det tredje fallet som rap-
porterats. Senaste föregående fall var 2005 
hos en splenektomerad patient i Halland 
(referens: Dr Mats Erntell, SME Halland). 
Babesia microti, som är endemisk i delar av 
USA, har uppmärksammats alltmer senaste 
åren med drygt tusen fall rapporterade till 
CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) 2011. Närmare 100 fall av trans-
fusionsorsakad smitta finns beskrivet i USA, 
vilket bidragit till en ökad vaksamhet för 
babesia inom transfusionsmedicin. B. microti 
verkar ge en något mildare sjukdomsbild än 

Bild 1. Erytrocyt infekterad av babesia-para-
siter från aktuell patient. Notera den typiska 
päronformade strukturen (därav piroplasmos).  
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B. divergens, men även här är det framförallt 
immunosupprimerade och splenektomerade 
patienter som drabbas, även om sjukdom 
hos friska finns beskrivet. Sjukdomen, vars 
livscykel hos människa liknar malariapara-
sitens, har en inkubationstid på 1 vecka till 
3 månader och orsakar influensaliknande 
symtom med feber och muskelvärk. Hos 
splenektomerade ses oftast ett allvarligare 
förlopp med hemolytisk anemi, njursvikt 
och i värsta fall fulminant sjukdom med 
hög mortalitet. Babesia hos människa är san-
nolikt underdiagnostiserat, då den sällan ger 
upphov till symtom hos en frisk individ och 
parasiten då clearas från blodcirkulationen 
med hjälp av mjälten. Studier i USA och 

Europa har kunnat påvisa en betydande 
förekomst av antikroppar (1–10%) mot 
Babesia-species hos friska bloddonatorer 
vilket vittnar om att transmission via fästing 
till människa sannolikt inte är ovanligt. 

Diagnosen ställs i första hand via blod-
utstryk men serologi och PCR är också 
tillgängliga metoder. Behandlingsrekom-
mendationen är intravenöst klindamycin 
600 mg x 3 samt peroralt kinin >600 mg/d 
i 7–10 dagar alternativt peroralt atovakvon 
750 mg x 2 + peroralt azitromycin 250–1000 
mg x 1. Den förstnämnda kombinationen 
rekommenderas vid allvarligt förlopp, men 
hos patienter med mildare symtom har man 
inte kunnat påvisa någon skillnad i behand-

lingseffekt mellan de två alternativen. Blod-
byte finns beskrivet vid mycket allvarliga fall 
med hög parasitemigrad. 

Sammanfattningsvis är chansen att man 
som kliniker i Sverige stöter på en babesios 
minst sagt liten men hos en splenektome-
rad patient med oklar feber och anamnes 
på fästingbett kanske ett blodutstryk kan 
vara befogat. 

nIcKlaS SUnDell, ST-läkare
UlrIKa SnyGG-martIn, överläkare

Infektionskliniken Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Pyomyosit, omfattande abscedering och nekrotiserande 
pneumoni orsakat av meticillinkänsliga Panton-Valentin 
leukocidin (PVl)-producerande Staphylococcus aureus
I augusti 2012 remitterades en sedan tidigare väsentligen frisk 34-årig man till onkologkliniken på 
norrlands Universitetssjukhus (nUS) för misstanke om sarkom. 

Patienten härstammade från Sverige 
men hade de senaste åren levt och 
arbetat i Kanada. Han hade under 

juni månad insjuknat med ett sår på under-
läppen vilket hade antibiotikabehandlats 
med odefinierad regim i en vecka och gått 
i regress. Två veckor efter avslutad behand-
ling insjuknade han åter med nästäppa och 
även flegmonös svullnad över näsan. Det 
bedömdes att han led av en allergisk rinit 
och blev ordinerad intranasala kortikosteroi-
der och avsvällande läkemedel. Svullnaden 
avtog efter insatt behandling men patien-
ten konstaterade att näsan helt hade fallit 
samman efter detta. Fyra dagar efter debut 
av besvären i näsan noterade han även en 
svullnad till vänster i nacken. Patienten sökte 
inte för detta och svullnaden i nacken ökade 
successivt i storlek under en månads tid, 
till dess att den sträckte sig från nacke och 
hals ned över ryggen. Patienten upplevde 
under denna period tilltagande orkeslöshet, 
viktnedgång (totalt 20 kg) och matleda samt 
smärta i thorax och vänster axel. Anamnes-
tiskt kan tilläggas att patienten även hade 
dragit två molarer under ett tillfälligt besök 
i Filipinerna fyra månader tidigare, vilket 
hade skett helt komplikationsfritt.

Patienten sökte åter vård i Kanada i mitten 
av augusti. Detta ledde till en DT av thorax 

vilken avslöjade en sammanhängande pro-
cess subkutant och intramuskulärt i ryggen 
med inväxt i lunga och pleura. Han blev 
uppmanad att söka vård i Sverige. Patienten 
flög till hemorten och sökte vård på region-
sjukhus, som efter ett dygns IVA-vård för-
anlett av hyponatremi (S-Na 122 mmol/L) 
samt anemi (Hb 68 g/L), skyndsamt remit-
terade patienten till NUS under misstanke 
om mjukdelssarkom. 

Vid ankomsten var patienten febril och 
medtagen och i inkomststatus noteras en 
massiv, delvis fluktuerande resistens över 
hela vänster rygghalva. Hosta förelåg men 
inte hemoptys. Nedsatta andningsljud och 
inspiratoriska slembiljud auskulterades 
basalt över vänster lungfält. CRP var då 
149 mg/L, SR 124 mm/h, LPK 15 10E9/L 
och S-albumin 21 g/L. Patienten insattes på 
piperacillin/tazobactam vid inkomst. En 
finnålspunktion utfördes samma dag där 
utbytet bestod i perifert blod och tolkades 
som icke representativt material. Dag 2 
gjordes en lungröntgen som visade måttliga 
mängder pleuravätska samt grovfläckiga 
infiltrat basalt i vänster lunga. En ny finnåls-
punktion gav flera milliliter pus i utbyte och 
direktmikroskopi avslöjade grampositiva 
kocker. Efter kontakt med infektionskli-
niken byttes antibiotikaregim till merope-
nem och vancomycin. Odlingar säkrades 

för MRSA och ESBL. Dag 3 inkom svar på 
MR av hals och thorax vilken avslöjade att 
resistensen bestod i en kapselomsluten och 
septerad vätskeansamling vilken var belägen 
både utanför och mellan muskelbukarna i 
axel, hals och ryggmuskulatur. Sammantaget 
tolkades detta som empyem med sprid-
ning och abscedering. Patienten som var 
fortsatt febril men kardiopulmonellt stabil 
flyttades dag 4 till infektionskliniken. Dag 
5 dränerades abscessen percutant och två 
liter grå, blodtillblandad pus evakuerades 
under det första dygnet. Under de efterföl-
jande dygnen evakuerades ytterligare en liter. 
Svar från odlingar visade växt av S. aureus 
med benign resistensprofil, vilket föranledde 
antibiotikabyte av vancomycin till kloxacil-
lin. Patientens akutfasparametrar började 
nu sjunka, allmäntillståndet förbättras och 
han var därefter feberfri. Misstanke om 



15I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  2  •  1 3

PVL-bildande S. aureus uppkom samtidigt 
och bakterieklonerna skickades för typning. 
DT av thorax dag 6 visade som väntat att 
abscessen minskat i storlek, men även att det 
skett en avsevärd progress av lungförändring-
arna där det nu förelåg infiltratutbredning i 
hela vänster lunga med inslag av abscesslik-
nade små smältningar. Ingen kommunika-
tion mellan pleura och den extrapleurala 
abscessen kunde skönjas i undersökningen. 
En samtidig DT av ansiktsskelettet visade 
inga tecken på bendestruktion och ÖNH-
specialist bedömde att patienten ägde en 
klassisk sadelnäsa sannolikt orsakad av en 
broskdestruerande infektion. Dagen efter 
meddelade laboratoriet att bakteriestammen 
var PVL-positiv varefter meropenem byttes 
till klindamycin. Patienten förbättrades kli-
niskt och kunde övergå till klindamycin i 
monoterapi dag 8. Patienten antibiotikabe-
handlades sammantaget i sex veckor och är 
drygt ett halvår efter insjuknandet, förutom 
något nedsatt fysisk uthållighet vid ansträng-
ning, i princip återställd. 

Bakteriestammen Spa typades till T019, 
en vanlig genotyp i Sverige, men karaktäri-
serades inte ytterligare. PVL-producerande 
Staphylococcus aureus har aldrig identifie-
rats i Västerbottens läns landsting tidigare. 

Detta är förvånande med tanke på den höga 
internationella förekomsten [1,2] samt att 
incidensen ser ut att vara i stigande, såväl 
MSSA som MRSA [3]. Epidemiologin är 
likartad, där dock MSSA oftare orsakar 
invasiv sjukdom [4]. Kausaliteten i detta fall 
är ovanlig då det går att föreslå två distinkta 
sjukdomsförlopp, grundat på anamnesen. 
Ett där spridningen av bakterierna går via 
oropharynx lokalt till mjukdelar i hals och 
nacke och vidare ut i ryggen, där de pneumo-
niska förändringarna uppkommer separat. 
Det andra ett scenario där spridningen går 
via oropharynx till lungor med genombrott 
av pleuraväggen ut i mjukdelar. Den sena 
debuten med pulmonella symtom, exempel-
vis hosta, talar för det första. Merparten av de 
studier som beskriver sjukdomsförloppet vid 
PVL-producerande S.aureus är gjorda på ett 
pediatriskt material där man har identifierat 
ett Panton-Valentin Leukocidin-syndrom. 
Detta går med ben och mjukdelsinfektion, 
nekrotiserande pneumoni, djupa ventrom-
boser och familjär furunkulos i sjukhistorien 
[5]. Vi har dock inte kunnat hitta ett fall 
i litteraturen med liknande sjukdomspre-
sentation.

johan normarK
ST-infektion, Infektionskliniken, 
Norrlands Universitetssjukhus
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Många infektionsläkare har dispu-
terat men sen tar det ofta allt för 
lång tid innan docentur. I Göte-

borg har vi tillsammans med mikrobiologen 
försökt råda bot på detta genom att införa 
en ”docentskola” där man knyter kontakter, 
får råd och tränar med ansökningar. Här 
kommer några tips man skall tänka på efter 
disputationskalaset.

Starta egna projekt! Slå er gärna ihop med 
någon annan nydisputerad så kan man dela 
på första- och sistanamn på artikeln. Se till 
att ingen handledare finns med på arbetet 
även om det skulle tangera tidigare forsk-
ningsområden. För docentur krävs att visa 
självständighet med minst två artiklar där 
man är första- eller sistanamn utan deltagare 
av handledare. Tidigare handledare måste 
förstå att man inte kan vara med på allt 
om man vill stärka forskningen på kliniken.

Gå pedagogiska kurser och starta ett 
pedagogiskt projektarbete! Det finns en 
mängd undervisningsmoment för läkar-

studenter som kan utvecklas och analyseras 
även utanför universitetsklinikerna i och 
med regionaliseringen. IT-undervisning och 
distansundervisning är ett fält som är under-
utvecklat på många håll. Se till att ni får plats 
på undervisningsschemat och fyll på i ert CV 
alla undervisningsmoment som ni deltar i!

Sök egna anslag! Åren efter disputation ger 
möjligheter till post-doc medel och tjänster. 
Utlandskontakter och forskning i utlands-
miljö är extra meriterande.

Lycka till!

larS haGBerG
Prof, Infektionskliniken Göteborg

Docentskola
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Ortopediska infektioner
Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs 

på Ulfsunda slott i Bromma 17–18 oktober 2013

Vi	upprepar	förra	höstens	mycket	uppskattade	kurs	om	ortopediska	infektioner.	Höstens	fortbildning	hålls	på	
Ulfsunda	slott	i	Bromma.	Välkomna	att	söka	är	infektionsläkare	och	ortopeder.

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,	SUS	Lund
Bo	Söderquist,	Infektionsläkare,	Örebro
Anna	Stefánsdóttir,	Ortoped,	SUS	Lund
Anders	Lundin,	Ryggortoped,	Örebro

Kostnaden	är	6400	kr	exkl.	moms	och	inkluderar	boende	samt	alla	måltider.	Resan	ingår	ej.	Det	finns	goda	
förbindelser	till	Bromma.	Starttiden	förläggs	så	att	de	flesta	deltagare	skall	kunna	påbörja	sin	resa	hemifrån	på	
första	kursdagen.

Senaste anmälningsdatum 14/6.	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 och www.ortopedi.se 
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	Menonen	svarar	gärna	på	frågor.

Maria	Menonen
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	SILF
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Intervju med docent rickard eitrem, 
infektionsläkare och smittskyddsläkare 
i Blekinge län med anledning av att han 
fördjupat sig kring ett utbrott av trikinos 
i Karlskrona 1961. 

Detta utbrott omfattar 338 fall, 
vilket gör det till det största 
beskrivna utbrottet av trikinos i 

Sverige. Nästan samtliga patienter insjuk-
nade under 10 dagar i mitten av juli 1961. 
Man kom snabbt diagnosen på spåren tack 
vare god klinisk blick hos de läkare som 
först såg patienterna. Smittspårningen som 
sedan gjordes, påminner också mycket om 
dagens och man kom snabbt fram till en 
trolig smittkälla. Intervjun i Infektionslä-
karen kom till efter en artikel i Sydsvenska 
Medicinhistoriska Sällskapets årsbok 2012. 
En ovanlig sjukdom där inte mycket erfaren-
het finns och det är därför särskilt viktigt 
att kunna förmedla kunskap till äldre och 
yngre infektionskollegor.

hur och när presenterade sig de första 
fallen i Karlskrona?
Den 20–21 juli 1961 konsulterades dåva-
rande stadsläkaren Carl Hallengren av sex 
patienter med ensartade symtom; feber, värk 

i olika delar av kroppen, periorbitala ödem 
samt konjunktivit med eller utan blödningar. 

hur kom man på diagnosen?
Dr Hallengren skickade in en eller flera 
patienter med denna klassiska symtomtriad 
till infektionskliniken under frågeställning 
trikinos? De visade sig ha en betydande 
eosinofili vilket ju styrkte diagnosen och 
man fick fram ett kutantest som var positivt 
den 28 juli.

I sammanställningen av alla fall – vilka 
symtom var vanligast?
Dr Löfdahl på infektionskliniken gjorde en 
sammanställning, förmodligen baserad på en 

enkät, av symtomen hos 216 av patienterna. 
Man kan förmoda att det var de sjukaste. 
I vilket fall hade 90% muskelvärk, 88% 
feber och 72% ödem runt ögon och ansikte. 
Men hosta och diarré förekom i 20–30%. 
Detta är symtom som faktiskt är vanliga pga. 
sjukdomens patogenes men som man kanske 
ofta inte tänker på i samband med trikinos. 
Ett symtom som ofta nämns i litteraturen 
är nagelbäddsblödningar, men det såg man 
bara hos en patient. Eosinofili förekom hos 
92% av dessa 216 patienter.

hur sjuka var patienterna?
Av 84 patienter som följdes på infektions-
kliniken hade en tredjedel blivit friska efter 
två veckor. Fyra hade myocardit enligt EKG-
undersökning (om det hade kliniska symtom 
framgår inte) och fyra hade pneumoni med 
pleurit. Knölros förekom. Ingen patient avled 
vilket förmodligen berodde på den lilla smitt-
dos som den smittade produkten innebar.

hur diagnostiserades trikinos 1961 och 
hur är det idag?
Man använde flera tester; komplement-
bindningstest, mikro-precipitintest ”enligt 
Roth” och för de första fallen ett kutantest 
”ad modum Bachman”. I materialet jag 

trikinosutbrott i Blekinge eller 
herrgårdskorv med ovanlig krydda?

Rickard Eitrem
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samlat genom åren finns ett manus till ett 
internationellt arbete som jämför testerna. 
Författare är de för oss äldre kända namnen 
Hederstedt, Kallings, Lundbeck och Ring-
ertz. Arbetet kom aldrig till publikation.
SMI står idag för diagnostiken och meto-
derna är IFL och ELISA och blir positiva 2–3 
veckor efter infektionstillfället. Muskelbiopsi 
har låg sensitivitet. Så diagnostiken i det akuta 
läget är klinisk på den klassiska symtomtria-
den feber, muskelvärk, och periorbitala ödem 
kombinerat med en ofta kraftig eosinofili.

hur utreddes smittkällan och vad kom 
man fram till?
Redan tidigt misstänkte länsläkaren att det 
kunde röra sig om någon typ av köttpålägg 
pga. av manlig dominans i patientmaterialet! 
Kvinnor brukade dominera om det var kött-
färs som de gärna smakade på före tillagning. 
Man samlade in och gjorde trikinoskopi 
på 155 prover av 6 olika produkter, men 
samtliga blev negativa och vi vet ju att sådant 
insamlat material ofta kommer långt efter 
själva förtäringen. Man gjorde också en fall-
kontrollstudie för olika charkuteriprodukter 
och den utföll signifikant bara för den s.k. 
herrgårdskorven. Det var en påläggskorv 
som innehöll 40% fläskkött. Den var kall-
rökt i 30 grader i tre dygn, otillräckligt för 
att avdöda eventuella trikiner. De blekingska 
utredarna ansåg att den smittade suggan 
kom från Skåne (Kristianstad) där man av 
och till hittat trikinsmittade grisar.

hur var mediaintresset?
Man lyckades initialt dölja misstanken om 
trikinos så den 26 juli blev det en liten notis 
i BLT ”Ögonkatarrer av okänd typ i Karls-
krona”. Men när diagnosen var klar visade 
man full öppenhet och den 29 juli kom 

artikeln i Figur 1. Expressen visade särskilt 
intresse i och med att dess chefredaktör var 
sommarboende i Blekinge och tillhörde dem 
som insjuknat. Han skrev flera signerade 
artiklar om hur det var att vara sjuk i trikinos 
och hur utredningen sköttes. Media visade 
inget större misstroende mot hur det hela 
sköttes av myndigheterna, så man lyckades 
med mediakommunikationen långt innan 
detta ord var uppfunnet!

har du i ditt arbete som infektionsläkare 
och smittskyddsläkare träffat på några 
trikinosfall?
I början av min karriär i mitten av -70-talet 
träffade jag flera patienter som i sin sjukhis-
toria nämnde att de var sjuka i trikinos 1961. 
Vi hade samma pappersjournaler 1975 som 
1961 så jag kunde läsa om deras sjukhistoria 
i original. Det var det som grundlade mitt 
intresse för utbrottet. Men jag har aldrig sett 
något akut fall av trikinos vare sig i Sverige 
eller utlandet.

hur många fall anmäls nu per år i landet 
och vad vet du om dessa?
Under de senaste 10 åren har enligt SMIs sta-
tistik två fall anmälts. Det ena var i Skövde. 
Det var en man som 2004 blivit smittad av 
fläskkött vid besök i forna hemlandet Bos-
nien. Det andra fallet var 2007 från Gävle. 
Det var en spansk student som haft med sig 
en vildsvinskorv från hemlandet.

Jag	vill	betona	att	även	om	sjukdomen	
är sällsynt riskerar vi att få inhemska fall 
beroende på ökad vildsvinsjakt. Det viktiga 
är att komma ihåg den symtomtriad som 
fick vår stadsläkare på spåret 1961!

KrIStIna carDell
Redaktör

Figur 1. Artikel i Sydöstra Sveriges Dagblad den 29 juli 1961.
Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av protokolljusterare.

5. Godkännande av 
kallelseförfarandet.

6. Godkännande av dagordningen och 
ev. övriga frågor.

7. Information från styrelsen

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
för 2012.

9. Rapport från skattmästaren.

10. Revisorernas berättelse gällande 
2012 års bokslut. Fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Val.
– Styrelsen

– Revisorer för verksamhetsåret 
2013-2014: 2 ordinarie,  
1 suppleant.

– ledamöter i Svenska 
läkaresällskapets fullmäktige,  
1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.

– ledamot i Specialistföreningarnas 
representantskap i Sveriges 
läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie,  
1 suppleant.

– Val av 1 ledamot till valberedningen

12. Fastställande av årsavgift för 2013.

13. Verksamheten år 2013.

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

Välkomna! 
Magnus Hedenstierna, 

Facklig sekreterare

Kallelse till
ordinarie

årsmöte för Svenska 
Infektionsläkarföreningen

Onsdagen den 22 maj 2013 
kl. 17.00–18.00 

Universitetssjukhuset, Örebro
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Under 2012 har vi genomfört en stor 
uppgradering av systemet med delvis 
nya inmatningsformulär m.m. Uppgrade-
ringen sjösattes i början av sommaren. 
Som säkert många noterat så brukar 
dylika företag medföra många problem 
i form av buggar och andra ofullkomlig-
heter. Så var även fallet med kvalitets-
registret. mycket av detta är nu rättat 
men det finns sannolikt fortfarande en 
del konstigheter att upptäcka. hittar du 
något så meddela gärna mig via e-post 
(per.arneborn@orebroll.se).

Det finns önskemål från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) 
att man i kvalitetsregister ska ha 

med patientrapporterade data. Vi beslutade 
därför under 2012 att göra en pilotstudie 
med enkäter till patienter som vårdats för 
bakteriell meningit. Dessa är ju förhål-
landevis få och studien därför hanterbar. 
Maria Sjöberg i styrgruppen har damm-
sugit marknaden efter validerade enkäter 
passande för detta patientklientel. Det 
tycks saknas enkäter specifika för menin-
giter. Vi har därför beslutat att använda 
en enkät som heter EQ-5D-5L vari ingår 
en handfull frågor som avser livskvalitet. 
Vi började vid årsskiftet och har nu fått in 
de första enkäterna. Vid alla kliniker finns 
patientinformationsblad och enkäter som vi 
helst ser att patienten fyller i samband med 
utskrivningen. Registret kommer sedan att 
ombesörja att patienterna får nya enkäter 
sex månader efter utskrivningen.

Jag	har	nu	gått	igenom	2012	års	inmat-
ningar. Som jag noterade i förra årets rapport 

så går det ofta en betydande tid från det att 
patienten skrivs ut/avslutas till dess rappor-
ten till kvalitetsregistret skickas in. Många av 
vårdtillfällena under 2012 torde därför inte 
vara inmatade än, en del patienter kanske 
inte	ens	är	utskrivna	än.	Jag	har	därför	i	
stället utgått från antalet inmatade rappor-
ter per år baserat på inmatningsdatum. En 
mycket viktig fråga är hur god täckningsgrad 
registret har det vill säga hur stor andel av 
de fall som borde rapporteras som blivit 
rapporterade. Baserat på den gamla verksam-
hetsenkäten från Infektionsläkarföreningen 
så bedömer jag att det varje år totalt bör vara 
9 000–10 000 fall som borde rapporteras. 
De senaste fem åren har det sett ut så här i 
kvalitetsregistret (se tabell 1).

Som synes tycks den stigande tendensen 
jag kunde rapportera om i förra årets översikt 
ha	brutits.	Jag	kan	naturligtvis	inte	avgöra	om	
detta beror på lägre rapporteringsbenägenhet 
eller	på	att	antalet	faktiska	fall	minskat.	Jag	
befarar dock att det handlar om det förra.

För att få en bättre koll på täckningsgra-
den gjorde vi under sommaren 2012 en 
jämförelse mellan fall rapporterade till kva-
litetsregistret och de fall som finns i Soci-
alstyrelsens (SoS) patientregister. Till det 
senare skickar alla sjukvårdsinrättningar in 
uppgifter om bl.a. vårdtider och diagnoser 
med tillhörande personnummer. Eftersom 
både kvalitetsregistret och patientregistret 
lider av eftersläpningseffekter så var data för 
2011	otillförlitliga.	Jag	presenterar	därför	
huvudsakligen 2010 års utfall. Som så ofta 
medförde analysen snarare ett antal nya 
frågetecken än den slutliga sanningen. Det 

visar sig att det, i kvalitetsregistret, saknas 
ett antal av de till patientregistret inrappor-
terade fallen. Det är ju inte speciellt förvå-
nande, vi vet att vi inte har 100-procentig 
täckning. Det som var förvånande var att 
ett betydande antal av kvalitetsregistrets fall 
saknades i patientregistret.

En djupare analys av endokarditerna 
fördelade per klinik ger ett resultat som 
framgår i figur 2.

jag har försökt få ut en lista över patient-
registrets endokarditpatienter men de får 
inte	lämna	ut	sådan	information.	Jag	har	
därför inte kunnat analysera varför många 
av kvalitetsregistrets endokarditfall saknas i 
patientregistret. Som framgår av figur 2 så 
hade vi dock även här i Örebro några sådana 
fall.	Jag	kontrollerade	diagnoserna	på	dessa	
och fann då att i de flesta av fallen hade 

Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012

Pneumoni 3407 5096 4764 5583 5063

Bakteriell meningit 129 95 106 127 110

Endokardit 205 323 364 510 432

Infektion i nativ led 57 83 75 114 97

Infektion i protesled 147 71 63 135 147

Svår sepsis/
septisk chock

172 228 254 403 532

Totalt 4070 5965 5626 6872 6381

Vad nytt från guldgruvan?
(d.v.s. Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar)

tabell 1: Antal fall rapporterade till kvalitetsregistret baserat på rapporteringsdatum.
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Figur 1: Antalet fall rapporterade till kvalitets-
registret resp. Socialstyrelsens patientregister 
för året 2010.
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patienterna fått en felaktig huvuddiagnos 
(utsökningen i patientregistret är gjord på 
huvuddiagnosen). Sannolikt är det därför 
så att merparten av de fall som saknas i 
patientregistret av någon anledning inte 
fått endokardit som huvuddiagnos. Om 
det därutöver finns några andra felkällor, 
t.ex. av datateknisk natur, undandrar sig 
min bedömning. Slutsatsen man kan dra av 
allt detta är att vi för närvarande inte kan 
använda SoS patientregister för att beräkna 
exakt täckningsgrad. Slutsats nummer två är 
att det finns ett behov av att kvalitetssäkra 
inte bara vår kliniska handläggning utan 
även vår diagnossättning. Slutsats nummer 
tre är att det trots allt tydligt framgår att 
täckningsgraden är för låg vid många kli-
niker, det här är ju vårdtillfällen från 2010, 
man borde ha hunnit mata in dem.

I vår jämförelse med SoS ingick även de bak-
teriella meningiterna. Resultatet blev dock 
mycket svårtolkat och delregisteransvarige, 
Martin Glimåker, har redan sedan tidigare 
noterat att diagnossättningen här kan vara 
problematisk. I patientregistret kommer 
det med många fall som inte platsar i kva-
litetsregistret. Senare under hösten gjorde 
vi därför en utsökning på den mer välde-
finierade diagnosen pneumokockmeningit 
med följande resultat:

Som synes finns även här enstaka episoder 
som saknas i patientregistret. Mer uppenbart 
är dock att allt för många saknas i kvalitetsre-
gistret. Täckningsgraden 2010 var c:a 78%. 
2011 var den, som synes, sämre. Med en 
så karismatisk åkomma (kan man säga så?) 
borde vi kunna uppnå bättre siffror.

hur skötte sig nu de olika klinikerna, totalt 
sett, under 2012 (se figur 4)?

Som synes spelar Borås fortfarande i en 
klass för sig. Kliniken vann ju i höstas Infek-
tionsläkarföreningens pris (20 000 kr) för 
framstående arbete med kvalitetsregistret 
under 2011. När jag nästa år sammanstäl-
ler data för 2013 vore det roligt att se att 
några av de övriga klinikerna på allvar tar 
upp kampen om förstaplatsen.

De delregisteransvariga kollegerna kommer 
nu att börja göra sina sammanställningar av 
2012 års data i sina delregister. Eftersom 

dessa sammanställningar baseras på inlägg-
ningsdatum så är det ingen mening med att 
göra dem förrän det gått ett par månader in 
på det nya året. Så fort dessa rapporter är 
klara kommer de att skickas i pappersform till 
alla kliniker samt publiceras på Infektions-
läkarföreningens hemsida (www.infektion.
net). Förhoppningsvis har så skett då detta 
nummer av Infektionsläkaren kommer ut.

Örebro 2013-02-19

Per arneBorn
Registerhållare

Figur 3. Antalet rapporterade episoder med 
pneumokockmeningit i kvalitetsregistret resp. 
patientregistret under 2010 och 2011.

Figur 4. Antalet under 2012 inmatade kvalitetsrapporter fördelat på klinikerna.

Figur 2. Antalet rapporterade episoder med endokardit i kvalitetsregistret resp. patientregistret 
under 2010 (klinikerna har fått behålla namnen från SoS sammanställning men något förkortade).
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Nobelkonferens 

Biofilm formation 
– its clinical impact and potential treatment
Nobel Forum, Karolinska Institutet, 28–30 augusti 2013

Idag utförs över 1,5 miljoner primära höft- och knäprotesoperationer årligen 
i världen med en incidens för postoperativ infektion på mellan 0,5 till 2,5 
procent. Förutom de höga kostnaderna för en protesinfektion innefattande 
byte av protes, som uppskattas till 300 000 kronor eller mer, så finns en 
risk för försämrad funktion i den infekterade leden. Implantatassocierade 
infektioner orsakas av bakterier adhererande till protesyta med efterföljande 
bildning av biofilm. En biofilmsetablering gör bakterier otillgängliga för 
antibiotikabehandling och resulterar i en kronisk infektionssituation med krav 
på byte av implantat. Protesinfektion är därmed ett bland flera exempel på en 
bakteriell infektion med biofilm som betydelsefull virulensfaktor men med en 
mycket stor hälsoekonomisk betydelse. Under senare år har forskningen kring 
biofilmsfenomenet ökat inom den kliniska mikrobiologin och är idag ett kraftigt 
expanderade område. 

Vi är därför glada över att för första gången i Sverige presentera en 
internationell konferens kring detta dynamiska ämne där grundforskning och 
klinik får tillfälle att mötas. Inte minst gäller det professor Werner Zimmerlis 
föreläsning kring protesinfektioner. Vår förhoppning är att denna konferens skall 
stimulera till ökad translationell forskning resulterande i en bättre behandling av 
patienter och en ekonomisk vinst för samhället.

Ute Römling, professor Börje Åkerlund, överläkare
MTC, Karolinska Institutet  Infektionskliniken, Karolinska Huddinge 
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Smittskyddsinstitutet (SmI) är en 
nationell kunskapsmyndighet som 
genom kunskapsuppbyggnad och kun-
skapsspridning ska främja befolkning-
ens skydd mot smittsamma sjukdomar 
och bidra till att landets smittskydd 
fungerar effektivt.
Den förste mars tillträdde anders 
tegnell posten som statsepidemiolog. 
han efterträder annika linde som går 
i pension.

En av de utmaningar Anders står inför 
är att myndigheten i sin nuvarande 
form ska läggas ner.

Anders är specialist i infektionsmedicin, 
och han blev klar med sin ST i Linköping 
år 1995.

Redan under specialistutbildningen hade 
han under tre år arbetat i Sydost-Asien.

–	Jag	arbetade	med	vaccinationsprogram,	
diarréer och luftvägsinfektioner hos barn för 
WHO:s räkning, berättar han.

Efter att ha tagit sin specialistexamen, 
arbetade Anders i Linköping. Han var under 
denna tid bl.a. projektledare för den hög-
isoleringsavdelning man har där. Anders 
besökte därför Zaire under utbrottet av 
Ebolafeber där 1995.

Efter några år fick Anders en deltidstjänst 
på SMI som sektionschef.

–	Jag	arbetade	då	med	olika	EU-projekt	
om allmänt smittskydd, främst inriktade 
mot Baltikum.

tillbaka till SmI
Deltiden omvandlades mot slutet av 90-talet 
till en heltid, då Anders blev avdelningschef 
på SMI. Runt sekelskiftet byggde man ett 
högsäkerhetslaboratorium vid myndigheten, 
och Anders blev biträdande chef för avdel-
ningen Mikrobiologisk beredskap.

– Efter den 11 september satte EU-kom-
missionen upp en ”Task-force” i Luxemburg 
för att hantera hälsohot. År 2003 arbetade 
jag med mikrobiologisk beredskap där. Det 
var när jag kom hem därifrån som jag blev 
chef för motsvarande avdelning här på SMI, 
berättar han.

Karriären fortsatte: År 2004 blev Anders 
chef för Smittskyddsenheten på Socialstyrel-

sen. De sista åren på myndigheten var han 
sedan verksam som chef för avdelningen för 
kunskapsstyrning.

Och nu är han alltså tillbaka på SMI som 
statsepidemiolog – som chef för avdelningen 
för Analys och prevention.

analys och prevention
Det är en imponerande meritlista, och vi 
kan inte låta bli att fråga Anders vad det är 
som lockat honom att så målmedvetet och 
tydligt arbeta med just smittofrågor. Han 
funderar en kort stund innan han svarar.

–	Jag	tycker	det	är	roligt	med	analysarbete.	
Jag	tycker	också	det	är	roligt att få ihop struk-
turer för att hantera det som händer på ett 
så effektivt sätt som möjligt, förklarar han.

Avdelningen för Analys och prevention 
är en av fyra underavdelningar vid SMI. De 
tre övriga är Administration, Beredskap samt 
Diagnostik och vaccin.

– Analys och prevention består i sin tur 
av tre huvudblock med olika ansvarsom-
råden: Antibiotikaresistensutveckling och 
vårdhygien, Epidemiologi och biostatistik 
– dvs. analys av smittsamma sjukdomar samt 
HIV/STI-prevention. Totalt – inklusive tre 
enhetschefer och jag – arbetar 80 personer 
här, säger Anders.

omfattande kontakter
Arbetet som statsepidemiolog innebär att 
Anders måste ha stora kontaktytor mot 
andra myndigheter, sjukvården och dess 
olika specialiteter.

– Vi har ett närmast oändligt antal kon-
takter av olika slag – och det är det som är 
så spännande med infektioner och smittfö-
rebyggande arbete!

Han förklarar att de naturligtvis har 
mycket kontakt med sjukvården och alla 
olika typer av specialiteter.

– Smittskydd och vårdhygien är ju något 
som gäller alla – i lika hög grad.

Bland de myndigheter han räknar upp 
ingår	bl.a.	Jordbruksverket,	Livsmedels-
verket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(SVA) Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

ny myndighet ska skapas
Vi frågar vad som är den viktigaste punkten 
på Anders agenda i nuläget. Han svarar att 
det är en fråga som han måste dela upp i 
två delar.

– Dels själva sakfrågan – och då är mitt 
svar antibiotikaresistens. Det är den stora 
fråga vi har att hantera just nu, säger han.

Men det sker även stora saker på struk-
turnivå:

anders tegnell 
– ny statsepidemiolog på SmI
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– Vi är på väg att bli en helt ny myndig-
het – SMI och Folkhälsoinstitutet (FHI) ska 
läggas ner, för att därefter återuppstå som 
en ny Folkhälsomyndighet.

Anders förklarar att i de flesta andra euro-
peiska länder så har man redan SMI som en 
del av en större folkhälsomyndighet.

– Arbetet har planerats sedan en tid till-
baka, men rent konkret börjar det nu. Nästa 
år ska den nya Folkhälsomyndigheten vara 
klar. Det kommer naturligtvis att ta mycket 
tid och kraft i anspråk.

logiskt nästa steg
Själva poängen med den nya myndigheten 
är att det preventiva arbetet kommer att 
koordineras bättre, påpekar Anders.

– Det har varit mer spritt innan, nu blir 
det mer samordnat – eftersom det är en myn-
dighet som kommer att ha helhetsansvaret.

Han exemplifierar med sprututbytespro-
grammet, där det i den rådande organisa-
tionen blev ett antal olika myndigheter som 
var inblandade.

SMI bildades när det gamla SBL (Statens 
Bakteriologiska Laboratorium) delades upp 
i två delar år 1993.

– Vi fick en ny instruktion för två år 
sedan. Den utgjorde det första steget i för-
ändringsarbetet, där man pekade på vikten 
av att bredda arbetet – att inte enbart ha 
inriktning på mikrobiologi och diagnostik 
av enskilda sjukdomar. Den nya myndighe-
ten är ett logiskt nästa steg på den vägen, 
förklarar Anders.

Internationell karaktär
Företrädaren på Anders post, Annika Linde, 
var virolog och själv har han bakgrund som 
infektionsläkare. Kommer detta att med-
föra någon förändring av inriktningen för 
arbetet?

– Rent principiellt ligger nog skillna-
den mycket mer på personnivå – den är 
inte beroende av vilken bakgrund man har. 
Arbetsuppgiften är ju densamma, svarar 
han.

I Anders arbete ingår en stor mängd inter-
nationella kontakter.

– Arbetet är väldigt internationellt till sin 
karaktär. Infektioner bryr sig inte om gränser 
mellan länder, så den typen av frågor måste 
hanteras med ett internationellt samarbete, 
understryker han.

Anders påpekar att European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) 
ligger alldeles i närheten.

–	Jag	har	ett	omfattande	samarbete	med	
dem. Vi har även mycket kontakter med 
WHO och de övriga nordiska länderna.

Indikatorer för influensaspridning
Vår sista fråga är vad man från SMI kan 
säga om årets influensasäsong. Ute bland 
landets infektionskliniker finns det många 
som upplevt den som mycket besvärlig.

– Det vi gör är att titta på spridningen 
med hjälp av olika indikatorer, svarar Anders.

Dessa indikatorer pekar på en omfat-
tande spridning – det är många som har 
drabbats i år.

– Det vi kan se är att ovanligt många 
har hamnat på intensivvården på grund av 
influensa. Många ”vabbar” (dvs. är hemma 
för att ta hand om sjukt barn) och vi får 
många prov skickade till laboratorierna.

– Alla dessa indikatorer talar för att det 
är en ovanligt omfattande influensasäsong 
i år, avslutar Anders Tegnell.

Per lUnDBlaD

ANNONS
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yngreläkarspalten
nu är jag klar med min sista randning! 

Har fortfarande ett år kvar innan 
jag blir klar, men det känns jät-
tekul att vara tillbaka, även om 

arbetsmiljön minst sagt inte är den bästa för 
tillfället då vi på infektionskliniken i Uppsala 
blev av med 10 av 38 vårdplatser i början 
av februari, trots att vi fortfarande har en 
lika stor jourmottagningsverksamhet och 
ett lika stort akutintag av patienter. Övriga 
sjukhuset har inte heller fått fler vårdplatser 
eller utökade resurser att ta hand om våra 
patienter som behöver läggas in. Detta har 
dessutom genomförts, trots massiva pro-
tester, mitt under influensa-, calici- och 
RS-virus-topparna. Som grädde på moset 
har vi dessutom haft en mässlingsepidemi 
i Uppsala, med hittills 12 verifierade fall.

Från och med 1 januari 2013 tog Socialsty-
relsen över ansvaret för SK-kurser från Ipuls. 

Man kan nu se vilka kurser som ges under 
hösten på www.socialstyrelsen.se/sk, men 
man kan inte söka dem ännu. Detta för-
väntas man kunna börja göra i april, något 
sista ansökningsdatum var inte fastställt i 
slutet på mars.

Resterande delar av Ipuls verksamhet har 
från och med 1 mars 2013 tagits över av 
Lipus. Detta drivs nu enbart av Läkarförbun-
det, till skillnad från Ipuls som var samägt av 
Läkarförbundet, Läkarsällskapet och Sveri-
ges kommuner och landsting (SKL). Dock 
har man lyckats behålla samma bokstäver 
som man har kastat om lite.

Verksamheten har två huvudsakliga 
inriktningar:

•	Att	certifiera	kurser	och	kongresser	samt	
hålla information om de certifierade kur-
serna tillgänglig. Kurscertifieringen utgår 
från Lipus kvalitetskriterier samt det etik-
avtal som finns. Såväl vidare- som fortbild-
ningskurser granskas. 

•	SPUR	är	en	läkarledd	inspektionsverk-
samhet där professionen inspekterar AT- och 
ST-utbildande enheter. Lipus samordnar 
och sköter administrationen runt inspek-
tionerna. Inspektionerna kan ha lite olika 
karaktär beroende på uppdrag

I februari genomfördes fallseminariet i 
Lerum. Som vanligt var det mycket uppskat-
tat! Nästa gång kommer att bli i november. 
Passa på då om du inte har deltagit tidigare.

Passa också på att skriva ST-tentan i vår. 
Detta är ett utmärkt inlärningstillfälle och 
kom ihåg att det är för din egen skull du 
skriver.
Jag	hoppas	att	vi	ses	på	vårmötet	i	Örebro!

camIlla lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

angående publicering av föreläsningar på hemsidan
Vid utbildningar med anknytning till Svenska Infektionsläkarföreningen finns ibland önskemål om 
publicering av föreläsningsmaterial. Styrelsen har utformat regler för publicering av föreläsningar på 
hemsidan.
 
Regler för publicering av föreläsningskopior:

1. Föreläsaren skall ha godkänt publicering. Allt material som hämtats på nätet ex. tabeller, bilder etc 
(av copyrightskäl) och patientfall som skulle kunna vara identifierbara tas bort före publicering.

2. Publicering sker först efter godkännande av styrelsemedlem.

3. Materialet kvarligger på hemsidan i högst ett år.
Styrelsen
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Välkomna till ett historiskt 
Infektionsvårmöte 

22–24 maj 2013 i Örebro!
Infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro har fått äran att inbjuda till 2013 års nydanande 
vårmöte för både infektionssjuksköterskor och infektionsläkare, efter ett unikt initiativ från Infektions-
läkarföreningen och Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS). Vi hälsar sjuksköterskor, 
läkare och representanter för industrin välkomna till dagar av, som vi hoppas och tror på, förnyad 
kunskap och glatt umgänge. Programmet spänner alltifrån klassiska infektionssjukdomar till vad 
forskningen kring våra svenska brunbjörnar kan lära oss. Mötet hålls på Universitetssjukhuset, belä-
get vid Svartåns strand och endast ett stenkast från den största smittlokalen för harpest i modern tid 
i Europa, ja, kanske hela världen. Kom och upplev Örebro om våren, innan smittspridningen börjat!

Tid och avgift:  
Läkare 22–24/5  4000 kr  •  Sjuksköterskor 23–24/5 2000 kr

Plats:  
Wilandersalen och Bohmanssonsalen, Universitetssjukhuset

Anmälan:  
Görs via formulär som kommer att läggas ut på  

http://www.orebroll.se/sv/uso/Utbildning/Konferenser-och-forelasningar/ 

Kontaktperson:  
Henrik Eliasson 019-602 10 00 (henrik.eliasson@orebroll.se)

Maria Sjöberg 019-602 11 09 (maria.sjoberg@orebroll.se)
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 ProgrAM onSdAg 22 MAj 

09.30–10.30	 registrering + kaffe
10.30–11.30 ESBL – nytt nationellt kunskapsunderlag
 Karin Tegmark-Wisell, Thomas Tängdén
11.30–12.30 Ätbara vacciner
 Sören Andersson
12.30–13.30 Lunch + utställning
13.30–15.00	 Syfilis, mikrobiologiska aspekter och modern diagnostik
 Magnus Unemo 
 Klinik och behandling 
 Anders Blaxhult
15.00–15.30 Fika + utställning
15.30–17.00	 Spännande fall från Örebro 
 Diverse Örebrodoktorer 
 rapport från kvalitetsregistren
 Per Arneborn
17.00–18.00	 Årsmöte SILF
19.00	 Middag

Sjuksköterskor
09.00–10.15	 registrering, kaffe
10.15–10.30	 Inledning
 Henrik Eliasson
10.30–11.15	 Tbc
 Gunlög Rasmussen
11.15–12.30	 Presentation av infektionskliniken
 Ssk från kliniken

Läkare
06.00	 Fågelskådning
08.30–10.00	 Tularemi
 Henrik Eliasson
 Emma Löfström
10.00–10.30	 Fika + utställning
10.30–12.30	 Ledprotesinfektioner
 Parhan Sendi, Schweiz

12.30–13.30		 Lunch + utställning
13.30–15.30		 rapport från Antrax-utbrott 
 Hans Fredlund, Torbjörn Norén m.fl.
15.30–16.00		 Fika + utställning
16.00–17.00		 Björnen sover.  
 Vad kan vi lära oss av björnforskningen?
  Johan Josefsson
19.00 Middag

 ProgrAM FrEdAg 24 MAj

09.00–10.00		 nytt om diagnostik och behandling av  
 Clostridium difficile
 Torbjörn Norén
10.00–10.30 Fika + utställning
10.30–12.30	 Levercancer vid kronisk hepatit
 – Surveillance, utredning och behandling
 Ann-Sofi Duberg, Per Stål,  
 Magnus Rizell, Antti Oksanen
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.00	 Styrelsemöte IFIS, avslutning och fika  
	 (gäller	endast	sjuksköterskor)

ProgrAM TorSdAg 23 MAj 
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Fallseminarium på Comwell Aspenäs 
i Lerum 18–19 november 2013

Svenska	Infektionsläkarföreningens	Specialistutbildningskommitté	(SPUK)	inbjuder	ST-läkare	i	
infektionssjukdomar	till	utbildning	som	baseras	på	autentiska	fall.	Den	18–19	november	ordnas	
ett	seminarium	för	18	deltagare.	Fallen	presenteras	med	s.k.	case-metodik	och	utbildningen	
skall	ses	som	ett	komplement	till	SK-kurser.	I	checklistan	rekommenderas	att	man	deltar	i	
fallseminarium	1–2	gånger	under	sin	ST.

Kurslokal: Comwell	Aspenäs	i	Lerum,	ca	2	mil	från	Göteborg	och	ca	2	mil	från	Landvetter	
flygplats.

Kurstid: 18–19	november.	Vi	startar	med	lunch	och	avslutar	efterföljande	dag	med	sen	lunch.

Pris:	4500	kr	exklusive	moms.	Priset	inkluderar	boende	i	enkelrum	samt	alla	måltider.

Varmt välkommen med anmälan senast den 19 augusti 2013. 

detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan	skall	innehålla	namn,	klinik,	adress,	telefon	(inkl	mobil),	mailadress,	ev.	specialkost,	
hur	många	månader	du	har	kvar	till	specialistkompetens	samt	hur	många	fallseminarium	du	
har	deltagit	i	tidigare	och	när.	Skriv	också	om	du	har	din	verksamhetschefs	godkännande	och	
faktureringsadressen	inkl	referensnummer.	Märk	mailet:	Fallseminarium.	

Bekräftelse	och	faktura	skickas	efter	att	anmälningstiden	har	gått	ut.	Vår	målsättning	är	
att	snarast	efter	att	anmälningstiden	har	gått	ut	ge	besked	om	vilka	som	har	antagits.	Vi	
kommer	att	prioritera	de	som	inte	har	varit	med	tidigare	och	de	som	har	kort	tid	kvar	till	
specialistkompetens	samt	att	sträva	efter	god	spridning	mellan	olika	kliniker.

Vid	frågor	kontakta	Anna	Widell,	e-mail:	anna.widell@vgregion.se
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska läkaresällskapet, Stockholm 21 januari 2013

Närvarande: Göran Günther (ordf.), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla lorant, Maria Werner, Johan 
Westin, Anna-Karin larsson, Magnus Hedenstierna, Jan Källman adj § 1-7, Stephan Stenmark adj § 1-7.

§1. Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 
Hälsade de nya ledamöterna särskilt välkomna.

§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Maria Werner.

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll från styrelsemötet den 
12/10, 2012 granskades och godkändes. 

§5. Ordförandes ärenden J.K. och G.G. 
Diskussion kring fortsatt deltagande i riksstäm-
man. Formerna för riksstämman håller på att 
utredas och troligen kommer huvuddelen av det 
vetenskapliga programmet att försvinna. Om 
föreningen inte längre deltar i riksstämman får 
det	konsekvenser	för	bland	annat	Justus	Ström-
föreläsningen, Ungt forum och föreningens 
vetenskapliga program under året. 

Justus	Ström-föreläsningen	finansieras	av	SLS	
och H.N. skall undersöka om det är möjligt att 
ändra formerna för föreläsningen till exempel 
genom att flytta den till vårmötet. Ungt forum 
kommer att anordnas som vanligt hösten 2013 
men kan sedan komma att flyttas till vårmötet. 
Föreningens vetenskapliga program flyttas till 
vårmötet 2014. I framtiden kan det bli aktuellt 
med samarbete med andra specialitetsfören-
ingar, till exempel mikrobiologi, vårdhygien 
och smittskydd.

Beslutades att inte delta med något vetenskap-
ligt program till riksstämman och att inte nomi-
nera någon till riksstämmodelegationen 2013.

Diskussion kring uppföljning och uppdatering 
av 10-punktsprogrammet.

Beslutades att tillskriva infektionschefer, lokala 
STRAMA ansvariga och vårdhygien om hur 
programmet tillämpas idag och hur det kan 
förbättras.

Diskussion kring infektionsspecialitetens roll 
i framtiden och behov av översyn av Framtids-
dokumentet: Infektionssjukvård – Uppdrag och 
framtid. Styrelsen skall arbeta vidare med frågan 
under året.

Information om NYSAM och vikten av att 
även Universitetssjukhusen deltar i samarbetet.

Inbjudan till Specialitetsföreningarnas repre-
sentantskap den 19/3 2013. G.G. och M.H. 
representerar SILF vid mötet.

Förfrågan från Socialstyrelsen om medverkan 
i granskning av kodverk för ordinationsorsaker. 
Besvaras av M.H.

Förfrågan om nominering till Balzan Prize. 
G.G. bereder frågan.

Inkommande remiss: Lagändringar till följd av 
ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av 
vissa kurser för läkares vidareutveckling. Styrelsen 
har inga synpunkter på förslaget och väljer att 
inte besvara remissen.

§6. Rapport från facklige sekr. S.S. och M.H.
Rapport från PRISS-projektet. S.S. fortsätter att 
representera föreningen.

S.S. föreslog att föreningens arkiv förvaras 
hos TAM-Arkiv som sedan tidigare samarbetar 
med SLS. 

Beslutades att TAM-Arkiv skall förvalta för-
eningens arkiv.

§7. Redaktörens ärenden K.C. 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 1/13 och nr 2/13. I nr 1/13 skall kallelse till 
årsmötet 2013 som hålls på vårmötet finnas med. 

Deadline nr 1: 24/1, nr 2: 21/3.
K.C. informerar om att vi har ett ökat inflöde 

av artiklar och andra bidrag till Infektionsläkaren 
vilket är mycket positivt.

§8. Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister M.W.
Programgrupper: Urinvägsprogrammet skall revi-
deras och man kommer att använda en ny mall 
som i framtiden även skall användas av övriga 
programgrupper.

Kvalitetsregister: Kvalitetsregistret har tilldelats 
1,25 milj kr från SKL. Diskussion kring hur vi 
kan förbättra kvalitetsregistren och öka inrappor-
teringen. Under året kommer verksamhetsche-
ferna träffa representanter för kvalitetsregistren 
för att diskutera frågan.

Rapport från möte kring Infcare hepatit den 
30/11. Man kommer att fortsätta arbetet med 
att ta fram kvalitetsindikatorer och definiera 
minimidata.

Hemsidan: Noteras att vi fortsatt har många 
besökare som tittar på framförallt vårdprogram-
men.

§9. Frågor ang. yngre läkare och SPUK C.L. 
Information om arbetet med ett Utbildnings-
verktyg som är tänkt att matcha ST-läkarnas 
behov av kurser med aktuellt utbud. Det finns 
en risk att befintliga kurser som inte prioriteras 
i utbildningsverktyget försvinner utan att nya 
kurser som svarar mot behoven skapas. Frågan 
bevakas.

Föreningens programgrupper har tillfrågats 
om att ta fram SK-kurser för sina kompetens-
områden.

Diskussion om vad som händer efter SPUR. 

§10. Rapport från vetenskaplige sekr. J.W.
Riksstämman 2012 hade 6 500 dagsbesökare. 
Sammanfattning av allmänna intrycken.

En arbetsgrupp för vårmötet 2014 med utökat 
vetenskapligt program behöver bildas där fören-
ingens vetenskaplige sekreterare, utbildnings-
ansvarig och en representant från värdkliniken 
bör	ingå.	J.W.	ansvarar	för	detta	och	är	sam-
mankallande. 

§11. Rapport från fortbildningsansv. A-K.L.
Information om fortbildningsmötet den 22–24/4 
i Torekov. Tema är rese- och tropikmedicin. Anta-
let anmälda deltagare är något lägre än förväntat 
och det noteras att ingen från Stockholm deltar.

Till hösten planeras ett fortbildningsmöte om 
ortopediska infektioner. Frågan om även ortope-
der skall vara välkomna att delta har väckts tidi-
gare och styrelsen ställer sig nu positiv till detta. 

§12. Rapport från skattmästaren H.N.
Bokslutet för 2012 presenterades. 

Planering för chefmötet den 10–11/12. Plats 
blir preliminärt SAS Radisson Blu Royal Park 
Hotel i Solna.

§13. Styrelsemöte i Göran Sterners 
resestipendiefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners resesti-
pendiefond 2012.

140 00 kr kan delas ut 2013. Annons om 
stipendiet gick ut med nr 4/12 och påminnelse 
kommer i nr 1/13.

§14. Stiftelsen Göran Sterners resestipendie-
fond, firmatecknare för 2013
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran 
Sterners resestipendiefond (organisations nr 
812000-3077) är var för sig föreningens ord-
förande Göran Günther (540618-0157) samt 
skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).

§15. Svenska Infektionsläkarföreningens 
firmatecknare för 2013
Beslutades att firmatecknare för Svenska infek-
tionsläkarföreningen (organisations nr 802017-
9480) är var för sig föreningens ordförande Göran 
Günther (540618-0157) samt skattmästare Hans 
Norrgren (600705-0054).

§16. Styrelsens arbetsformer 2013
13/3 Styrelsemöte i Stockholm
22/5 Styrelsemöte på förmiddagen i 

Örebro, middag kvällen innan
22–24/5 Vårmöte i Örebro
28–30/8 Internat i Östergötland  

(Vadstena/Omberg)
10/10 Styrelsemöte på förmiddagen, 

middag kvällen innan  
10–11/10 Chefmötet i Solna
3/12 Styrelsemöte i Stockholm, middag 

efter mötet 

§17. Inga övriga frågor togs upp.

§18. Ordförande G.G. avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna Facklig sekreterare
Göran Günther  Ordförande

Maria Werner  Protokolljusterare
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska läkaresällskapet, Stockholm 13 mars 2013

Närvarande: Göran Günther (ordf.), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla lorant, 
Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin larsson, Magnus Hedenstierna

§1. Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 

§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Johan	Westin.

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll från styrelsemötet den 
22/1, 2013 granskades och godkändes. 

§5. Ordförandes ärenden Göran Günther 
Ordföranden lyfter frågan om val till styrelsen vid 
vårmötet i Örebro med tanke på att tidpunkten 
för årsmötet har flyttats fram 6 månader. Frågan 
bereds av valberedningen.

Fortsatt diskussion om arbetet med 10-punkts-
programmet (SILF/STRAMA). En arbetsgrupp 
föreslås fortsätta arbetet med frågan och Göran 
Günther skall kontakta STRAMAs ordförande 
Hans Fredlund för att diskutera hur detta skall 
finansieras.

Beslutades att bilda en arbetsgrupp med Anna-
Karin	Larsson	som	sammankallande	och	Jesper	
Eriksson, Katarina Hedin, Stephan Stenmark och 
Tinna Åhren som övriga medlemmar.

Diskussion om infektionssjukvården i framti-
den och hur vi skall gå vidare med SILFs fram-
tidsdokument från 2007.

Beslutades att lyfta frågan på årsmötet i Örebro 
för att få in medlemmarnas synpunkter. Styrelsen 
skall sedan arbeta vidare med frågan under styrel-
seinternatet i höst. Styrelsen bör i fortsättningen 
uppdatera dokumentet var 2–3 år.

Inbjudan från Sällskapet till diskussionsmöte 
om SLS och sektionernas gemensamma frågor och 
framtid den 16 april. Bevakas av Göran Günther.

Inkommande remisser: Från Socialstyrelsen: 
Nya föreskrifter om förebyggande och behandling 
av undernäring. Styrelsen har inga synpunkter 
och lämnar remissen obesvarad.

Från Swedish Standards Institute (SIS): 10713 
– Ambulanssjukvård – Krav på medicintekniska 
produkter och 10687 (ISO/TC 150) Implan-
tat och biologisk säkerhet. Styrelsen har inga 
synpunkter och lämnar remisserna obesvarade.

Från Socialdepartementet: Remiss av delbe-
tänkandet Patientlag (SOU 2013:2). Lämnas 
obesvarad av styrelsen.

§6. Rapport från facklige sekreteraren Magnus 
Hedenstierna
Lyfter frågan om verksamhetsberättelse till vår-
mötet i Örebro. 

Beslutades att en kortare delårsrapport skall 
presenteras och att en fullständig verksamhets-
berättelse skrivs till årsmötet i Gävle 2014.

Förfrågan från Läkarförbundet om nomine-
ring av ledamöter i Rådet för läkemedel, IT och 
medicinteknik för mandatperioden 2013-07-01 
– 2015-06-30 lämnades utan åtgärd.

Inbjudan från Läkarförbundet att delta i 
SPUR-möte den 11 april. Mötet bevakas av 
Camilla Lorant och Anna-Karin Larsson.

Inkommande remisser: Från Läkarförbundet: 
Läkarförbundets politik för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa, samt Om katastrofmedicin 
som del av svenska insatser utomlands, Gem 
2013/0082. Styrelsen hade inga synpunkter och 
lämnar remisserna obesvarade.

Från Läkarförbundet: Fortbildning i Dialog – 
en metod att förstärka läkarnas möjlighet till god 
fortbildning. Förslaget kommer att diskuteras på 
specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 
den 19 mars och bevakas där av Göran Günther 
och Magnus Hedenstierna. Remissen lämnas 
obesvarad.

Från Läkarförbundet: Ändring av Social-
styrelsens föreskrifter om basal hygien. Gem 
2013/0056.	Besvaras	av	Anders	Johansson.

§7. Redaktörens ärenden Kristina Cardell 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 
2/13	och	nr	3/13.	Johan	Westin	skriver	om	det	
förändrade vårmötet till nr 2. 

Deadline för nr 2 är den 21/3

§8. Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister Maria Werner
Programgrupper: Kort rapport från arbetet i pro-
gramgrupperna.

Hemsidan: Diskussion om hur utbildnings-
material från föreläsningar skall läggas ut på 
hemsidan. 

Beslutades att föreläsaren skall ha godkänt 
publicering och ansvarar för att upphovsrättskyd-
dat material och identifierbara patientuppgifter 
tagits bort. En styrelsemedlem måste godkänna 
materialet innan det läggs ut på hemsidan där 
det ligger kvar högst ett år.

Kvalitetsregister: Styrgruppen för kvalitets-
registren har haft möte. Verksamheten har god 
ekonomi och styrelsen diskuterade hur resurserna 
kan användas för att förbättra arbetet med kva-
litetsregistren. En viktig fråga är hur man kan 
förbättra inrapporteringen. Det krävs troligen 
bättre lokala resurser och rutiner. Det finns även 
synpunkter på att formulären är komplicerade 
och försvårar inrapporteringen. Maria Werner tar 
med sig synpunkterna till nästa styrgruppsmöte 
den 21 maj. Maria kommer även att delta i ett 
patientsäkerhetsmöte i London i april.

Charlotte Backelin, ST-läkare i kardiologi i 
Alingsås och Magnus Rasmussen, ST-läkare på 
infektionskliniken i Lund, har ansökt om att få 
använda endokarditregistret för sin forskning. 

Beslutades att godkänna Charlotte Backelins 
ansökan och preliminärt godkänna Magnus Ras-
mussens ansökan som dock först måste komplet-
teras med etikgodkännande.

§9. Frågor angående yngre läkare och SPUK 
Camilla Lorant 
Rapport från SPUK-möte. Arbetet med KUST 
(Kurs Under ST) fortsätter och beräknas bli klart 
2014. Ett förslag kommer att gå på remiss till 
verksamhetschefer och studierektorer. 

Vårens ST-skrivning genomförs vecka 15.
Höstens fallseminarier planeras till den 

18–19/11.
Planering för Ungt Forum 2013 pågår. Möj-

ligen kommer mötet att hållas som ett heldags-
möte med lunch under hösten. I framtiden är 
tanken att genomföra Ungt Forum i samband 
med vårmötet.

§10. Rapport från vetenskaplige sekreteraren 
Johan Westin
Styrelsen utsåg pristagare till Pfizerstipendiet 
och Rochestipendiet samt till Göran Sterners 
resestipendium. Stipendierna kommer att delas 
ut på vårmötet i Örebro. Magnus Hedenstierna 
deltog inte i besluten på grund av jäv och Hans 
Norrgren deltog inte i bedömningen av Magnus 
Hedenstiernas ansökan på grund av jäv.

Information om vårmötet 2014 som kommer 
att	hållas	i	Gävle	den	2–5/6.	Årets	Justus	Ström-	
föreläsning flyttas till 2014 då den inte ryms i 
programmet i Örebro. IFIS kommer att delta 
även 2014 och specialistföreningarna för vårdhy-
gien, smittskydd och mikrobiologi kommer att 
bjudas in och ges möjlighet att delta på mötet 
samt med postrar.

§11. Rapport från fortbildningsansvarig 
Anna-Karin Larsson
Information om kursen i rese- och tropikmedicin 
i Torekov den 22–24/4. Kursen är nu fulltecknad 
med 46 deltagare. 

Information om planerad kurs i ortopediska 
infektioner i Stockholm den 17–18/10. Kursen 
kommer att vara öppen för infektionsläkare och 
ortopeder men anordnas helt av SILF.

§12 Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Bokslutet för 2012 presenterades. Föreningen 
gör ett överskott på 92000 kr, huvudsakligen 
till följd av minskade möteskostnader och ökade 
annonsintäkter från Infektionsläkaren. 

§13. Inga övriga frågor togs upp.

§14. Ordförande Göran Günther avslutade 
mötet.

Magnus Hedenstierna Facklig sekreterare
Göran Günther  Ordförande

johan westin  Protokolljusterare
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Kongresser & möten 2013

27-30 apr eccmID 
Berlin, Germany 
http://www.congrex.ch/eccmid2013/

28 apr-1 maj 29th annual clinical Virology Symposium 
Daytona Beach, Florida 
http://www.clinicalvirologysymposium.org/

13-17 maj Kurs i antimikrobiell terapi  
Uppsala

22-24 maj Infektionsläkarföreningens vårmöte 
Örebro 

24-25 maj educational Programme on transplant  
Infectious Diseases 
Madrid, Spain 
www.escmid.org

24-25 maj Bacterial Infections in cirrhosis 
Barcelona, Spain 
https://events.easl.eu

27-29 maj Gaining expertise on mycobacterial Infections 
Paris, France 
www.escmid.org

28 maj-1 jun european Society for Pediatric Infectious Diseases, 
eSPID 
Milan, Italy 
www2.kenes.com/espid2013/pages/home.aspx

30-31 maj Infections in the elderly: Prevention and 
management 
Rome, Italy 
www.escmid.org

31 maj-1 jun hot topics on Infections in the critically Ill Patient 
Nafplio, Greece 
www.escmid.org

17-21 jun technical Workshop for Basic and clinical 
Parasitology 
Porto, Portugal 
www.escmid.org

20-22 jun antifungal resistance and its challenges in the 
management of Invasive Fungal Infections 
Sibiu, Romania 
www.escmid.org

23-28 jun mechanisms of antimicrobial resistance:  
a Practical approach 
Palma de Mallorca, Spain 
www.escmid.org

26-30 aug Intracellular Bacteria: From Biology to clinic 
Villars-sur-Ollon, Switzerland 
www.escmid.org

28-30 aug nobelkonferens: Biofilm formation 
– its clinical impact and potential treatment 
Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm

2-4 sep meningitis Update 2013 
Izmir, Turkey 
www.escmid.org

4-6 sep SlIPI’s VIII:e Immunbristmöte 
Båstad

5-8 sep nScImD (SSac) 
Aarhus, Denmark 
http://www.nscmid2013.dk

9-12 sep Bioinformatic tools in clinical microbiology 
Santander, Spain 
www.escmid.org

9-12 sep Icaac 2013 
San Fransisco, California 
http://www.icaac.org

23-27 sep akut och kronisk leversjukdom, SK-kurs 
Stockholm 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

29 sep- Infectious Diseases in Pregnant Women, 
3 okt  Fetuses and newborns 

Bertinoro, Italy 
www.escmid.org

7-11 okt antimikrobiell terapi, SK-kurs 
Skåne 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

14-18 okt Inflammatoriska systemsjukdomar, sk-kurs 
Uppsala 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

17-18 okt ortopediska infektioner – fortbildningskurs  
Ulfsunda slott 
Bromma

18 okt a physiological approach to sepsis in intensive care 
3rd hedenstierna laboratory master class Symposium 
Uppsala 
www.hedenstiernasymposium.com

1-5 nov the liver meeting® 2013, aaSlD 
Washington, DC 
http://www.aasld.org

25-28 nov Infektioner hos immunsupprimerade, sk-kurs 
Stockholm 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen  

välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:

Erik Sörstedt, Göteborg

Sara Cajander, Örebro

Ulrike Möbius, Karlstad 

Malin Veje, Göteborg

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2013-03-13.
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
Kung Oskars väg 1,

222 40 lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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När ni läser detta står sannolikt för-
sommaren för dörren. Det finns 
ett skäl till att jag skriver sanno-

likt. Kanske ni kommer ihåg hur det var 
när våren skulle komma in med dunder och 
brak. Ett mäktigt högtryck från öster med 
iskalla vindar blockerade allt. Även de mest 
entusiastiska skidåkarna tyckte att nu fick det 
vara nog. På ornitologernas hemsidor rap-
porterades vinterhämplingar och snösparvar 
och de få sånglärkorna som kommit hit 
låg överkörda längs vägarna. Nu vet jag att 
meteorologerna har sina egna tidtabeller för 
vårens egentliga ankomst. Men i min tan-
kevärld som grundas på barndomens vårar 
startar allt i mars med en sjungande sång-
lärka och ett fyrverkeri av färger från frusna 
blåsippor som i backarna står och tussilago 
i dikena. Än i dag väcker doften av tinande 
hundskit vårkänslor ur min reptilhjärna. 
Å andra sidan, som läkare behöver vi inte 
tänka på TBE när patienterna kommer in 
med någon märklig encefalit. En klen tröst. 

Det är inte bara ute i vår natur som det 
blåser snålt. Även på sjukhusen viner kalla 
vindar. På mitt eget sjukhus, Akademiska, 
genomgår vi ytterligare ett i raden av stålbad. 
I media trängs reportagen och insändarna 
om trängsel på akuten, överfulla avdelningar, 
utarbetad personal och minst sagt tvivelaktig 
patientsäkerhet. Är felet politikernas, tjäns-
temännens eller sjukhusdirektören som har 
glömt att det finns något som heter virus 
och bakterier? Varför är det så svårt att förstå 
att infektioner som löper amok är en av de 
få företeelser som allvarligt kan hota verk-
samheten på våra högspecialiserade sjukhus. 
Det förefaller som att det finns en bristande 
insikt om att vårdbehovet hos befolkningen 
idag och vad vi tror om framtiden inte riktigt 
överensstämmer med sjukhusens faktiska 
inriktning och insatser. 

Lönar det sig att klaga eller är våra varningar 
bara rop ur öknen? Akademiska liksom 
många andra sjukhus är tystnadens sjukhus. 
Vi bråkar lite i början men tystnar av utmatt-
ning när ledningen är både döv och stum. 
Tysta ser vi på hur någon blir tagen i örat och 
får sparken, lydigt döper vi om patienterna 

till kunder, vi inför ”lean”, några förlorar sig i 
nyinstallerade kosmologiska datasystem och 
man förbjuder snus i sjukhuskiosken, men 
tillåter godis och chips. Allt i sann folkhäl-
soanda. Några känner sig kränkta och avgår, 
andra känner sig inte kränkta men avgår 
ändå. Infektionspatienter över hela sjukhuset 
som skyfflas hit och dit. Från parnassen ser 
allt bra ut men kommentarerna i personalens 
fikarum säger desto mer. Det krävs lydnad 
och inordning i leden. Men så här långt in i 
detta epos bör ni, kära läsare, tänka på Oscar 
Wildes ord, ”när folk håller med mig får jag 
ofta en känsla av att jag har fel”. 

Är vi redo att pantsätta oss själva för de högre 
idealen och vad vi tror är sant? Efter att ni 
läst följande historia kanske det är lättare 
att ta ställning. Vad vet jag?   

Det hände sig i den tyska staden 
Paderborn. I den zoologiska 
parken bodde, och bor sanno-

likt än idag, en Afrikansk elefant. Genom 
missriktade omsorger att i tid och otid ge 
den godis i den framsträckta snabeln blev 
elefanten förstoppad. En elefant är stor, har 
ett gigantiskt mag-tarmsystem och följaktli-
gen blev förstoppningen monumental. Den 
hängivne skötaren försökte med alla medel 
få bort den förhatliga pluggen. Elefanten 
jäste och blev större och större. Litervis med 
ricinolja och kilovis med plommonpuré 
hälldes ner i snabeländen. Ett halvt badkar 
med vatten rann in i den andra änden på 
den plågade elefanten. Parkens ledning lade 
pannan i djupa veck. Avliva den? Uteslutet. 
Men tänk om den exploderade, det skulle 
bli ett ramaskri utan like.

Elefantens skötare vred sig i sin säng. Han 
plågades av att hans snabelförsedde vän led. 
Lakanen ringlade sig som boaormar kring 
hans kropp. Svetten lackade. Situationen 
var kritisk. Då kom han på det. Hans gamla 
farmor var förstoppad och den cement-
hårda avföringen ”plockades” då och då 
av den vänliga personalen. En erfarenhet 
som många av oss inom vården har. Särskilt 
intressant blev det när handsken gick sönder. 
Ni minns – eller hur. 

Så klart, det var lösningen. Genom nattens 
varma mörker cyklade skötaren. Elefanten 
stod orolig i ett hörn och trampade med 
fötterna. Den led. En stege restes mot ele-
fantens bakdel, han stack in armen och 
började sitt värv.

När besökarna följande dag strömmade 
in var elefanten som förbytt. Med lätta steg 
vandrade den hit och dit över cementgolvet. 
I ett hörn låg en enorm hög. Av skötaren 
syntes inte ett spår. Inte ett spår, men ur 
högen stack två fötter ut. När den avlägs-
nats låg skötaren död täckt av avföring, 
katrinplommonpuré och ricinolja. Hur vår 
hängivne vän dog vet vi inte i denna dag. 
Möjligen hade förstoppningen nått en nivå 
där allt annat än att skjuta ut pluggen varit 
omöjligt. Kanske hade skötaren lyckats lossa 
pluggen och satt igång kedjereaktionen som 
ändade hans liv? 

Vad kan vi lära oss av detta? Är det 
fullt av skit och en plugg är i vägen 
för förlösning, oavsett om det är 

på ett sjukhus, lärosäte, statligt verk eller 
vad det vara månde och du har för avsikt 
att göra något åt det, bör du ha en kollega 
vid din sida redo att gräva fram dig om det 
skulle behövas. Den viktigaste lärdomen är 
dock; vill du ha förändring måste du vara 
beredd att drunkna i ett ton skit.

Med dessa inte så kloka råd önskar jag er 
ett fint vårmöte bland min barndoms tuvor i 
Örebro, den svenska ornitologins huvudstad.

Björn olSen
Professor i Infektionssjukdomar

Uppsala Universitet
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