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Kära vänner!

Så har vi kommit en bit in på det nya 
året och jag önskar er alla att 2007 blir 
ett gott år med en bra balans i tillvaron 

både vad gäller arbetet och livet i övrigt.

Som många av er kanske redan vet har fyra 
av styrelsens medlemmar efter flera års för-
tjänstfullt arbete nu lämnat sina poster vilket 
innebär att halva styrelsen är nyvald. Det är 
alltid tråkigt att bryta upp ett välfungerande 
team, men samtidigt är det ju som det ska i 
föreningssammanhang, man ger av sin tid 
och engagemang under några år och sedan 
går stafettpinnen vidare. Det är viktigt att 
många infektionsläkare tar chansen att påverka 
frågor som gäller specialitetens roll. Det är 
mycket stimulerande och spännande och jag 
önskar de nya styrelsemedlemmarna varmt 
välkomna ombord!

Vid en reflektion över vad som hänt inom 
infektionsspecialiteten år 2006 kommer jag 
att tänka på föreningens utbildningsaktivi-
teter som varit mycket välfungerande och 
uppskattade i många år men där vi till slut 
under 2006 ändå fått krypa till kors vad gäller 
IPULS-granskning. Styrelsen och många av 
medlemmarna tycker inte att infektionslä-
karföreningens utbildningar behöver extern 
granskning, men nu är reglerna sådana och 
bidrar IPULS till att kvaliteten på läkares 
fortbildning generellt blir bättre så finns förstås 
ett stort värde. 

Vidare har arbetet med nationella vård-
program fortsatt, det senaste i raden, det om 
urinvägsinfektioner, blev färdigt 2006 och jag 
hoppas att alla medlemmar fått detta hem-
skickat. Samlingen vårdprogram i vilka spe-
cialiteten kunnat enas om riktlinjer börjar nu 
bli imponerande. Det är verkligen roligt.

Vid både Vårmötet och chefsmötet 2006 
redovisade Framtidsgruppen sina tankar, som 
också låg till grund för ett grupparbete vid 
chefsmötet. Det är slående hur lika vi tänker 
angående vilken bred roll vi anser att infek-
tionsspecialiteten ska ha inom sjukvården. Vi 
tycker förstås att det är mycket angeläget att 
patienter med misstänkt sepsis tas om hand 
snabbt och adekvat men det finns också en 
stark drivkraft att ta ansvar för antibiotika-
användning och resistensproblematik inom 
hela sjukvården. 

Under 2006 genomfördes den tredje PPS-
studien. Nu börjar vi få ett gediget material 
om hur det ser ut med antibiotikaanvänd-
ningen på våra sjukhus. I en tuff ekonomi 

kan det vara svårt att få igenom extra resurser 
till STRAMA- och hygienarbete, men många 
sjukhus har patientsäkerhet som ledstjärna 
och då borde det finnas gehör för den sortens 
övergripande arbete. 

Under 2006 fastslogs att sprutbytesprogram 
med vissa förbehåll är tillåtna. De 20-åriga 
projekten i Malmö och Lund kommer att 
bli ordinarie verksamheter. Dessa kliniker 
kommer att fungera som kompetenscentra 
för andra landsting som önskar starta lik-
nande verksamhet. Ni är mycket välkomna 
att höra av er!

Strax innan årsskiftet skrev styrelsen avtal 
med företaget INXL som bl.a. arbetar med 
kvalitetsregister. Tomas Vikerfors har arbetat 
mycket med kvalitetsfrågor i Örebro och det 
har varit så lyckosamt att landstingsdirektören 
var villig att stötta infektionsläkarföreningen 
med 300 000 kr för att kunna komma igång 
med fler kvalitetsregister. Ett fantastiskt erbju-
dande som vi varmt tackar både Tomas och 
landstingsdirektör Bo Andersson för! Fören-
ingen har ju sedan flera år kvalitetsregister i 
form av endokardit- och meningitregistren, 
men register som år efter år till stor del bygger 
på enstaka entusiasters arbete är inte rimligt 
i längden. Med de 300 000 kronorna som 
föreningen fått har vi möjligheten att med 
professionell hjälp starta flera nationella kvali-
tetsregister. Registren ska vara en källa för ökad 
kunskap, förbättrad kvalitet och också en bra 
grund för klinisk forskning. HIV-registret som 
byggts upp i Stockholm och som börjat spridas 
är ett utmärkt initiativ. Om detta på sikt på 
något sätt ska samordnas med föreningens 
register får framtiden utvisa. 

Kvalitetsregistren känns som en lämplig 
övergång till 2007. Att sjösätta detta arbete blir 
sannolikt en av föreningens största uppgifter 
och utmaningar år 2007! Programgrupperna 
kommer att engageras, men kom gärna med 
synpunkter till styrelsen på vad registren bör 
innehålla. Det är 
viktigt att vi samlar 
uppgifter som vi 
verkligen kan ha 
nytta av för att 
utveckla infektions-
sjukvården! 

God fortsättning!
ÅSa HallgÅrde
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Infektionsläkarföreningens verksamhetsenkät

nda sedan 1980-talet har Infektions-
läkarföreningen årligen registrerat 

vårddata från landets kliniker, 
verksamhetsenkäten. Resultatet av enkä-
ten presenteras vid det årliga chölmötet. 
Exakt hur och när det hela började vet vi 
ej. Innan Hans Beckman tog över så hade 
Johan Wiström i Umeå hand om enkäten, 
men Johan förnekar att han var först. Kanske 
kan någon läsare av detta klarlägga histori-
ken? Från början av 90-talet togs arbetet 
således över av Hans Beckman, Karlskrona. 
Storstilade försök gjordes att samla in data 
elektroniskt, på diskett. Det fungerade inte 
alls! Vissa kliniker hade inte Excel-program-
met och datakunskapen var inte alltför hög. 
En viss Per Arneborn torgförde offentligt på 
ett chölmöte att han inte kunde skilja på en 
dator och en huggkubbe! (Jag har flyttat ut 
i skogen med gjutjärnskamin och tillgång 
på ved så nu vet jag skillnaden/PA.). Vi fick 
därför snabbt återgå till pappersversionen. 
Uppgifterna samlades dock i en Excelfil där 
det nu finns data från och med verksamhets-
året 1991. Per Arneborn, Örebro, tog över 
arbetet år 2003.

Så småningom kom allt flera uppgifter att 
samlas in. Varje chölmöte med självaktning 
måste föreslå nya, högintressanta, uppgifter 
att infoga. En del av dessa uppgifter har sedan 
överlevt till kommande enkäter medan andra 
varit mer kortlivade. Det intressantaste var 
nog vår hivstatistik som skiljde sig så markant 
från den officiella. Alla kliniker fick svara på 
hur många hivpatienter de ”PAL-ade” för 
vid en viss tidpunkt. Landets hudkliniker 
och venhälsan tillfrågades också. Skillnaden 
mellan vår och den officiella statistiken var 
uppseendeväckande 1 000 patienter! Vår 
statistik för år 1998 visade 2 545 levande 
hivpatienter, nästan 40% färre än den offici-
ella statistiken. Förklaringen var att avregist-
reringen inte fungerade samtidigt som det 
också blev många dubbelregistreringar i den 
officiella statistiken (på grund av ”hemlighets-
makeriet” med koder i stället för fullständiga 
personnummer). Efter att ha sneglat på vår 
statistik blev de officiella siffrorna snart bättre! 
Läs mer om hivstatistiken nedan.

ett annat område är MRSA-infektioner. Det 
vore av stort intresse att kunna följa resurs-
åtgången för vård av dessa. Här har dock 
framgången varit betydligt mindre. Många 
MRSA-misstänkta patienter som vårdas 
vid infektionsavdelningarna är skrivna vid 
andra kliniker, medförande att det blir orto-
peder, neurologer och dylikt löst folk som 
skriver epikris och sätter diagnos. Dessutom 
saknas MRSA-specifika diagnosnummer för 
isolering/screening, medförande problem 
vid klassificeringen av de odlingsnegativa 
patienterna. Från och med 2007 kommer 
nya åtgärdsnummer som kan bli aktuella vid 
MRSA-isolering. Vi avser därför återkomma 
med en diskussion kring dessa problem i en 
senare artikel.

registreringen av jourtimmar, konsultverk-
samhet, tjänster och löner har förhopp-
ningsvis hjälpt många kliniker och enskilda 
medlemmar att jämföra sig med andra och 
skapa argument. 

Tillsammans med våra kvalitetsregister är 
enkäten av stort värde vid den medicinska 

revisionen. Många vårddata är redan klara 
för jämförelse, t.ex. ”profildiagnoser” som 
jämför vården av olika sjukdomsgrupper 
med olika nyckeltal. Även SPUR-revisionen 
använder sig av enkäten. 

Vi som sammanställer enkätresultaten har 
mycket klart för oss att många kliniker har 
svårt att få fram relevanta uppgifter. Alldeles 
oberoende av vad man kan använda den 
slutliga sammanställningen till så tror vi att 
själva processen att ta fram klinikens data 
kan vara av värde. Vi misstänker att detta 
medfört många ”aha-upplevelser”. 

Klinikernas problem visar sig också på så 
sätt att många kommer in med sina svar sent, 
till sammanställarnas förtvivlan. Genom 
åren har olika metoder för att förebygga 
detta prövats. Olika ”deadlines”, presenter 
till de först rapporterande klinikerna m.m. 
har prövats men inget har haft någon påtag-
lig effekt. 2007 gör vi ett nytt försök att få 
in data redan under första halvåret.

Enkäten ligger sedan många år på fören-
ingens hemsida (www.infektion.net). 

15 års vårddata m.m. från Sveriges infektionskliniker

Per arneborn, ÖREbRO • HanS beckman, KARLSKRONA

Tabell 1
Insamlade uppgifter 2006 per klinik (inom parentes = beräknat från insamlade data). En del 
av dessa uppgifter har ej varit med alla år. T.ex. har vi diagnosdata först från och med år 2000 
(förutom hiv-vtf och besök som vi har sedan 1991).

allmÄnT:
Antal platser vid kliniken
Disponibla platser
Upptagningsområde
(Platser/1000 invånare)

SlUTen VÅrd:
Vårdtillfällen
(Vtf/1000 invånare)
Vårddagar
(Medelvårdtid)
Medianvårdtid
Medelålder
Diagnoser: Vårdtillfällen, 
–dagar, (m-vårdtid), (vtf/1000 
inv) för:
Lunginfektioner
Sepsis
Ortopediska infektioner
Mag-tarminfektioner
bakteriella meningiter
Pyelonefriter
Endokarditer
hiv

MRSA, misstänkta
MRSA, verifierade
Hud- o mjukdelsinfektioner
Tuberkulos

ÖPPen VÅrd:
Läkarbesök
behandlingsbesök
Vaccinationsbesök, läkare
Vaccinationsbesök, ssk
Diagnoser: Besök för:
hiv
MRSA, misstänkta
MRSA, verifierade
Tuberkulos
Hepatit b
Hepatit C
Immunbrist

SlUTen + ÖPPen VÅrd:
Antal hivpatienter aktuella 
vid kliniken 30/9

lÄkare
Antal specialisttjänster
  Förväntade pensionsavg
Antal ST-tjänster
  Förväntat färdiga när?
Smittskyddsläkare
Hygienläkare
Lön/läkare
Legitimationsår/läkare

ÖVrIgT
Joursystem
”Intjänade” jourkomptimmar
Konsultverksamhet
Kvalitetsrevision, när?
Ext. utb.dagar/läkare
Läkare som lämnat kliniken
Övriga kommentarer
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En utförligare presentation av 2006 års 
data i figurform, men utan kommentarer/
diskussion, står att finna där. Här följer ett 
axplock av fynden.

Det är ett tämligen omfattande material 
som årligen insamlats och sammanställts 
(Tabell 1).

Vårdplatser
Som framgår av Figur 1 har totalantalet 
platser vid landets infektionskliniker suc-
cessivt minskat sedan 1991. Det framgår 
av figuren att vi först parerade detta genom 
att dra ned medelvårdtiden. När platsantalet 
1996–1997 passerade 80%-nivån (jmf med 
1992) så övergick vi från att korta vårdti-
derna till att minska antalet inläggningar. 
Om detta berodde på att efterfrågan på 
slutenvård minskade så att vi inte längre 
behövde pressa vårdtiderna, eller om vi inte 
klarade att vårda snabbare utan i stället fick 
prioritera inläggningarna hårdare, går inte 
att utläsa ur materialet. Det framgår bl.a. 
ej hur många satellitpatienter man haft vid 
klinikerna. Vårt intryck, ”rätta mig om jag 
har fel” (H Alfredsson, 19??), är dock att 
detta är ett ökande problem talande för att 
det inte är brist på efterfrågan som förklarar 
det sjunkande antalet inläggningar.

Platsantalet per klinik varierar som bekant 
mycket. Detta beror inte bara på upptag-
ningsområdets storlek. Av figur 2 framgår 
att antalet platser/1 000 invånare varierar 
kraftigt. Detta är ett faktum som sanno-
likt många klinikledningar haft problem 
med att motivera i spardiskussioner med 
sina sjukhusledningar. På hemsidan finns 
några figurer där vi försökt jämföra data från 
stora (i förhållande till upptagningsområdet) 
med små kliniker. Det är svårt att hitta 
något säkert mönster som förklarar hur vi 
klarar oss med så olika platstillgång. Olika 
infektionskliniker har olika traditioner vad 
beträffar vilka patienter man ser som ”sina”. 
Vid de 5-partsrevisioner som genomförts 
i Uppsala-Örebroregionen har man t.ex. 
funnit ganska stora variationer i var sep-
tiska artriter vårdas (på infektions- eller 
ortopedklinik). Liknade skillnader finns 
säkert för många diagnoser. Sannolikt är 
det så att när man slår samman data från 
många kliniker så jämnas dessa skillnader 
ut och försvårar jämförelser mellan ”stora” 
och ”små” kliniker. Nästa år, när enkäten 
sänds ut tidigare, blir det förhoppningsvis 
mer tid för analys av data. Då går det att 
gräva djupare i denna fråga. 

Fig 1. Totalantal disponibla vårdplatser, vårdtillfällen och medelvårdtid vid Sveriges
infektionskliniker. (1992 = 100%, data för 1991 är ofullständiga)
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Fig 2. Vårdplatser/1000 invånare och klinik
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Fig 3. Vårdtillfällen totalt för hivrelaterad sjukdom
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De för oss tillgängliga enkätdata börjar med 
1991 års verksamhet. Då var hiv högak-
tuellt varför det redan från detta år finns 
siffror på vårdtillfällen m.m. för denna 
åkomma. Vi kan nu avläsa resultatet av 
senare års framsteg i behandlingen. Av figur 
3 framgår att antalet inläggningar för hiv 
kraftigt minskat från en topp i mitten av 
90-talet. Den kraftiga stegringen under 
90-talets första år är däremot, åtminstone 
delvis, falsk. Många kliniker klarade uppen-
barligen inte av att ta fram dessa data då. 

Det är först 1996–1997 som alla ”är med 
på tåget”. Minskningen av antalet vård-
tillfällen beror inte på ett minskat antal 
hivpatienter, om nu någon skulle tro det. 
Av figur 4 framgår att dessa istället hela 
tiden ökar. Här har vi dock inte data före 
1998. De i figur 4 redovisade antal hivpa-
tienter torde motsvara en kraftig majoritet 
av Sveriges totalantal. Det som saknas är 
ett, sannolikt mindre, antal vid andra kli-
niker/mottagningar inklusive barnkliniker. 
Siffrorna är därmed sannolikt de bästa 
tillgängliga för Sverige.
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löner
Vid presentationen av enkätresultaten brukar 
lönerna tilldra sig särskilt intresse. Sedan många 
år har vi delat upp dessa på både tjänstenivå 
och kön. Vid presentationerna har det blivit 
livliga diskussioner angående skillnader mellan 
manliga och kvinnliga läkare. Ett uppenbart 
problem vid alla dessa jämförelser är den suc-
cessiva ökningen av andelen kvinnliga läkare i 
kåren. Denna (dvs. ökningen av andelen kvin-
nor) medför att det inom varje tjänstekategori 
kan finnas en tendens till kortare erfarenhet för 
kvinnorna än för männen vilket, åtminstone 
delvis, kan förklara om kvinnorna har lägre 
medellön. För att få ett bättre bedömnings-
underlag tog vi därför 2006 också in legiti-
mationsår. I figurerna nedan ingår ej chölar, 
professorer o. dyl.

I Figur 5A och 5B framgår medellönerna 
respektive antalet år som legitimerad per 
tjänstekategori. Manliga överläkare har, som 
synes, högre medellön än kvinnliga men har 
också längre erfarenhet. Bland de biträdande 
överläkarna har kvinnorna faktiskt lite högre 
lön men antalet är lågt (7 resp. 10 personer) så 
siffrorna blir osäkra. Bland avdelningsläkarna 
finns det, liksom för överläkarna, till synes 
en överensstämmelse mellan medellön och 
tid som legitimerad. För specialistläkare och 
ST-läkare ser det dock sämre ut med en svag 
tendens till lägre kvinnolöner trots längre 
erfarenhet.

Om man i stället tittar på lön i relation till 
legitimationsår (oberoende av tjänstegrad) får 
man först figur 6. För att få lite större underlag 
i varje grupp (och mindre ”skuttig” kurva) 
är figuren gjord som löpande 3-årsmedelvär-
den. Man tycker sig ana att kvinnorna börjar 
bra men sedan tappar mark. I figur 7 har vi 
därför tittat närmare på de yngre läkarna. 
Här visas medelvärden per legitimationsår 
(således inte 3-årsmedelvärden). Som framgår 
ligger män och kvinnor lika de första åren. 
Efter ungefär 5 år som legitimerad händer det 
något. Männen drar då starkt ifrån kvinnorna. 
Detta torde vara ungefär då många börjar 
bli specialister. Är det kanske så att kvin-
norna blir specialister senare, t.ex. p.g.a. att 
de ägnar mer tid åt barnafödande/vårdande 
än männen? I så fall tycks de ha svårt att ta 
igen denna eftersläpning. Efter c:a 17 år är 
de dock, åtminstone tillfälligt, ikapp. Det 
bör noteras att vi inte har tillgång till vilka 
som är disputerade, docenter osv. Även här 
kan det ju finnas könsskillnader. För en rik-
tigt rättvisande jämförelse skulle även detta 
behöva vägas in vilket gör analysen mycket 
komplicerad. Vi förutspår fortsatta diskus-
sioner i detta intressanta ämne.

Fig 5A. Medellön per tjänstekategori och kön
Chölar och professorer ingår ej
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Fig 5B. År som legitimerad (medel) per tjänstekategori och kön
Chölar och professorer ingår ej
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Fig 6. Löpande 3-årsmedelvärden för löner för män resp. kvinnor i relation till legitimationsår
Chölar och professorer ingår ej
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Fig 4. Hivpatienter aktuella vid Sveriges infektionskliniker samt några större hudkliniker (övr) 30/9 
resp. år
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Fig 7. Medellön för män resp. kvinnor i relation till legitimationsår
Chölar och professorer ingår ej
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Som framgår av tabell 1 och av presentatio-
nen på hemsidan så finns det mycket mer 
uppgifter att hämta i enkäten. Varje klinik 
har fått alla data för de senaste åren i pap-
persform. Här kan den sifferintresserade 
gräva ned sig ordentligt. Om det är någon 
som är extra intresserad så kan vi tillhan-
dahålla den fullständiga Excelfilen. Den 
separata fil där de enskilda lönerna bokförs 
har vi dock aldrig lämnat ut. 

Eventuella frågor, tillägg eller kommentarer 
emotses förväntansfullt till 
per.arneborn@orebroll.se

Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond

1§
Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet infektionssjukdomar i vidaste mening 
men också att befrämja framtagande av effektivare vårdmetoder för personer med infektioner.

2§
Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt bidrag till en studieresa inom eller 
utom Sverige för deltagande i en medicinsk konferens där infektionsproblem kommer att behandlas.

3§
Stiftelsens styrelse skall utgöras av styrelsen för Svenska Infektionsläkarföreningen i den mån dess medlemmar 
vill åtaga sig detta icke arvoderade uppdrag. Styrelsen för fonden lär dock lägst bestå av tre medlemmar inklu-
sive Svenska Infektionsläkarföreningens ordförande och dess skattmästare.

4§
Styrelsen förvaltar dess tillgångar som skall vara insatta på bank eller annan penninginstitution lydande under 
Finansinspektionen eller placeras i fullgoda värdehandlingar.

5§
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras minst tre medlemmars närvaro. Ordinarie 
sammanträde med styrelsen äger rum årligen en gång före februari månads utgång. Ytterligare ett ordinarie 
styrelsesammanträde skall hållas för beslut om utdelning av resestipendium. Extra sammanträde hålls när så av 
någon styrelseledamot påkallas.

6§
Stiftelsens styrelsemöten inklusive dess årsmöten protokollföres. Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. 
För utdelningsändamål må endast disponeras 9/10 av för året tillgängliga avkastningsmedel. Resten tillföres 
kapitalet. Räkenskaperna skall granskas av en kvalificerad revisor som jämte suppleant för denne utses av sty-
relsen för ett kalenderår i sänder.

7§
Revisorn skall före utgången av februari månad avgiva berättelse över sin granskning, varvid revisorn har att 
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Tillstyrker revisorn ansvarsfrihet skall sådan anses vara lämnad. 
Har revisorn ej tillstyrkt ansvarsfrihet skall frågan om godkännande av bokslutet hänvisas till Svenska Infek-
tionsläkarföreningens årsmöte som en särskild punkt i dess dagordning.

8§
Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt att stiftelsens resestipendium är till ansökan 
ledigt före en viss datum. Berättigad att söka är infektionsläkare (under utbildning eller redan specialist) samt 
annan personal arbetande på en infektionsklinik inom Sverige. För den senare kategorin sökande gäller dock 
att de skall arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.

9§
Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för infektionsspecialiteten som tillföres av 
de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får dock ej ges till samma person 
som erhållit stipendiet tidigare.

10§
Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

11§
Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 
Den är ej registrerad i Stiftelseregistret enl. stiftelselagen (1994:1220).

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

Ändamålet med Göran Sterners resesti-
pendiefond är att bidra till fördjupade 
kunskaper inom infektionssjukdomar 
men också befrämja framtagandet av 
effektivare vårdmetoder för personer 
med infektionssjukdomar. Stiftelsens 
styrelse utgörs av infektionsläkarför-
eningens styrelse.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas 
ut vart eller vartannat år för bidrag till 
studieresa eller medicinsk konferens. 
För utdelning disponeras 9/10 av stif-
telsens tillgängliga avkastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, 
specialist eller läkare under specialist-
utbildning, samt annan personal på 
svensk infektionsklinik (med minst 3 
års arbete inom samma klinik). Vid val 
av stipendiat tas hänsyn främst till den 
nytta som tillförs specialiteten genom 
de kunskaper som stipendiaten inhäm-
tar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto 
av erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annon-
sera ett stipendium på 11 000 kr. Skrift-
lig ansökan med kortfattad meritför-
teckning samt beskrivning av målsätt-
ningen med resan/konferensen skall 
ställas till vetenskapliga sekreteraren 
Per Follin, Infektionskliniken, Uni-
versitetssjukhuset, 581 85 Linköping. 
Ansökan skall vara tillhanda senast 10 
mars 2007.

Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
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Göran Günther är verksamhetschef 
för kliniken sedan hösten 2005. 
Tidigare har han under sex år varit 

chef för kliniken i Västerås.
– Det gav mig en grunderfarenhet som 

var nödvändig för att jag skulle kunna ta 
det här arbetet, förklarar han.

Här i Uppsala finns en stark kultur, med 
skickliga kliniker som besitter en hög veten-
skaplig kompetens, säger Göran när vi ber 
honom karaktärisera kliniken.

– Vi har också ett gott rykte ute på själva 
sjukhuset. Här finns en sammanhållning 
som är stark, och som gärna samverkar utåt, 
fortsätter han.

Mycket forskning
Uppsala är ett av landets största sjukhus, 
berättar Göran.

– Det är inte det egna upptagningsom-
rådet som är så stort, vi har även mycket 
riks- och regionvård, förklarar han.

Den akademiska miljön sätter sin prägel 
på sjukhuset – här pågår mycket forskning. 
Forskningsmedel söker man både i externa 
stiftelser och fonder och i fonder som för-
valtas av universitetet. 

– Vi är nödvändiga för att den högspe-
cialiserade vården på sjukhuset ska fungera. 
De svåra infektionsfallen remitteras hit, 
förklarar Göran.

På kliniken arbetar nio överläkare och 
åtta specialistläkare. Dessutom har man 
fem ST-läkare.

Två professorer – Göran Friman och 
Jan Sjölin – är universitetsanställda, men 
i deras tjänster ingår ungefär en tredjedel 
sjukvård.

Dessutom har professor Otto Cars sin 
forskning förlagd hit. Han deltar dock inte 
i arbetet på kliniken utan ägnar sig helt 
åt STRAMA-arbetet både nationellt och 
internationellt. 

Två ben 
Göran Günther är chef över det som kallas 
Verksamhetsområde infektionssjukdomar. 
Denna enhet har ett region- och länsöver-
gripande ansvar för specialiserad infektions-
sjukvård med öppen och sluten vård till 
invånare inom och utom länet. Den har 
också en viktig uppgift inom den högspe-
cialiserade intensivvården och transplanta-
tionsverksamheten.

Enligt Göran så står verksamhetsområdet 
på två ben – sjukvård samt undervisning 
och forskning.

– Som verksamhetschef kräver det en 
ordentlig planering av mig, hur fördelningen 
av resurser mellan dessa båda ben ska se 
ut.

– Det arbetet sker i nära samarbete med 
universitetet, dvs. med professorn. Vi har 
ett väldigt gott samarbete – både praktiskt 
och på det personliga planet. Att det är 
så är själva förutsättningen för att det ska 
fungera.

38 vårdplatser
På sjukhuset har verksamhetsområde infek-
tionssjukvård två avdelningar – 30 F med 28 
vårdplatser och 30 E med 10 vårdplatser.
Av de 28 vårdplatserna på avdelning 30 F 
är 10 enkelrum med isoleringsmöjlighet, 
på 30 E är motsvarande siffra fyra av de tio 
vårdplatserna. 

Infektionsmottagningen är uppdelad i två 
delar. Mottagning 1 som har jourverksam-
het, polikliniska behandlingar, vaccinatio-
ner/resemedicin, planerade återbesök och 
konsultverksamhet.

Infektionskliniken i Uppsala 
Det är infektionskliniken i Uppsala som står värd för årets vårmöte.

Närheten till universitetet präglar denna klinik. Här pågår mycket forskning i 
den kliniska vardagen.



Gunilla Goscinski, Jan Sjölin, Göran Friman och Göran Günther planerar inför det kommande vårmötet.
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Mottagning 2 tar hand om hiv, Hepatit 
B och C, smittskyddsanmälningar och pen-
tamidinbehandlingar.

Stark utveckling 
Professor Göran Friman kom till Uppsalakli-
niken som underläkarvikarie i augusti 1970, 
och har varit kvar här hela tiden sedan dess 
utom under ett postdoc-år i USA .

– Detta är verkligen ett akademiskt sjuk-
hus, som bekant ett av de ledande i Sverige, 
säger Göran.

Göran blev professor i infektionssjuk-
domar 1990 efter att ha varit klinikchef i 
tiotalet år. 

– När jag först kom hit var forskningen 
tämligen rudimentär vid kliniken och ingen 
hade ännu disputerat i infektionsämnet. 
Farten ökade sakta men säkert och i slutet 
av 80-talet blev tiden mogen att inrätta en 
professur i infektion, vi var sist ut av alla 
de äldre universitetssjukhusen i riket. Jag 
blev dess förste innehavare. Sedan dess har 
utvecklingen varit stark, fortsätter han. 

– Vi har hävdat oss väl trots vår begränsade 
storlek och tunga rutinsjukvårdsbörda. 

Han pekar på att det idag finns ytterligare 
två professorer och två adjungerade profes-
sorer som är verksamma inom området 
infektion i Uppsala. 

– Otto Cars, professor sedan några år, 
finns här sedan länge. Hans antibiotika- och 
resistensforskning är välbekant. Dessutom 
har Jan Sjölin just blivit utnämnd till profes-
sor efter att i många år varit universitetslek-
tor och överläkare. 

Denna utnämning blir offentlig samma dag 
som vi besöker Uppsalakliniken i december, 
och det firas på lunchmötet, där Jan blir rejält 
gratulerad och firad av sina medarbetare.

– Det finns också två adjungerade infek-
tionsprofessorer i Uppsala, Nils-Gunnar 

Ilbäck vid Livsmedelsverket, som sysslar 
med experimentell infektionsforskning och 
handleder doktorander, och Ingrid Uhnoo, 
numera verksam vid Läkemedelsverket. Hon 
har fortfarande en fot kvar i den kliniska 
patientnära hepatitverksamheten. 

Forskning
Vi ber Göran att sammanfatta den forskning 
som bedrivs i Uppsala. 

– Forskningen i Uppsala har växt fram 
”organiskt”, dvs. det finns åtskilliga grenar 
på trädet. Under de första åren skedde vår 
forskning nästan enbart i samarbete med 
specialister inom mikrobiologi och andra 
laborativa specialiteter och det gäller i stor 
omfattning alltjämt. Här ett litet axplock.

– Vi har fokus på vissa virussjukdomar 
– t.ex. CMV. Britt-Marie Eriksson har dis-
puterat på CMV hos njurtransplanterade 
patienter, och hon är handledare för en 
doktorand som nu håller på och tittar vidare 
på det. Ingrid Uhnoos huvudintresse är 
enteriska adenovirus och parvovirus samt 
virushepatit.

– Göran Günther har också ett starkt 
forskningsintresse, det kretsar kring fäs-
tingburen TBE, fortsätter Göran Friman 
berätta.

– Jag och mina medarbetare här har länge 
varit intresserade av enterovirus. Det finns 
många, och de kan utlösa meningit, myo-
kardit och en del fall av diabetes. Vi har 
ägnat oss en del åt diabetes, både kliniskt 
och experimentellt – vi har undersökt nya 
fall av diabetes tillsammans med barnläkarna 
och kunde tidigt påvisa ett samband mellan 
debuten av typ-1-diabetes hos barnen och en 
akut (men oftast subklinisk) enteroviros. 

– Annars är myokardit mitt specialintresse 
som jag studerat ur många vinklar under 
många år tillsammans med främst Jan Fohl-

man, Nils-Gunnar Ilbäck och Lars Wesslén. 
Göran Friman är själv handledare med 

f.n. tre doktorander.
Överläkare och docent Cecilia Rydén 

sysslar med stafylokockforskning.
– Hon ägnar sig inte bara åt klinisk forsk-

ning, utan även åt experimentell verksamhet. 
Cecilia tittar bl.a. på hur bakterierna fäster 
i vävnaden. En målsättning är att kunna 
vaccinera mot stafylokocker. Därför har 
hon studerat exakt vilken molekyl det är 
som kopplar ihop med vävnaden. Vissa 
stafylokocker går helst till benvävnad – en 
del andra till mjukdelar typ hjärtklaffar. 

Immunitet hos transplanterade
Karlis Pauksen som också är överläkare 
och docent har bl.a. undersökt vaccinim-
muniteten hos benmärgstransplanterade 
personer.

– En fråga han ställde var om de har kvar 
sina antikroppar efter transplantationen. 
Karlis testade immuniteten för de olika 
vacciner de en gång fick på BVC. Behöver 
de vaccineras igen?

–  Han kom i sin avhandling fram till 
att de flesta vaccinationer – t.ex. polio och 
mässling – behöver boostras efter trans-
plantationen. De nuvarande svenska vac-
cinationsrekommendationerna efter ben-
märgstransplantation grundar sig delvis på 
hans forskning. Han driver f.n. mest klinisk 
influensaforskning. 

– Christina Nyström-Rosander, överlä-
kare på kliniken, forskar om åderförkalk-
ning, framför allt i sklerotiska hjärtklaffar 
och aneurysmatisk aorta med fokusering på 
mikrobiell inverkan på patogenesen, fr.a. 
twarbakteriens potentiella roll.

– Både Karlis, Cecilia och Christina har 
doktorander inom sina egna områden, till-
lägger Göran.

Vi har haft ordentlig vind i seglen vid två tillfällen. 
Det första tillfället var när hiv kom under 80-talet 
– och det andra är nu! Vi ser en gynnsam utveck-
ling inom infektionsämnet och en bred satsning 
inom infektionsbiologin.

Göran Friman   
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Ny professor
Sedan kommer Göran in på dagens stora 
nyhet – Jan Sjölins professur.

– Jan har sysslat med mycket, men fram-
för allt är det sepsis och inflammatorisk 
reaktion som är hans specialområde. 

– Hans arbete har stor betydelse för hur 
man ska klara livhanken på svårt sjuka IVA-
patienter med blodförgiftning. Mia Furebring 
på kliniken har disputerat i detta område, och 
hon har haft Jan som sin handledare.

– Dessutom har Gunilla Goscinski dis-
puterat på att jämföra två olika behand-
lingsalternativ, fortsätter Göran.

– Cefalosporin ensamt jämfört med cefa-
losporin tillsammans med aminoglykosid 
– vilket är säkrast för patienten? Hon fann 
att kombinationsbehandling med amino-
glykosid ger en säkrare behandling än bara 
behandling med cefalosporin.

– Det är en viktig studie, eftersom dessa 
preparat används väldigt mycket, och på 
svårt sjuka personer. Även där var det Jan 
som var handledare.

Dessutom, tillägger Göran, är det så att 
professor Otto Cars – som visserligen mest 
är verksam utanför Uppsala – har kvar sin 
forskning här.

Överläkare Elisabeth Löwdin disputerade 
på antibiotikafarmakodynamik – antibioti-
kas ”samverkan” med bakterien – med Otto 
som handledare.

Idrottsmedicin
Göran Friman själv har länge haft ett idrotts-
medicinskt intresse. 

– Skärningspunkten mellan fysisk kapaci-
tet och träning å ena sidan och akuta infek-
tionssjukdomar å den andra var en gång 
ämnet för min avhandling med fysiologisk 
inriktning, liksom sedan för Nisse Ilbäcks 
och Janne Sjölins avhandlingar.

– Det handlar bland annat om hur infek-
tioner påverkar muskler och cirkulation 
och risker i samband med infektioner hos 
idrottsmän. 

Orienteringsdöden
Därför hamnade Göran i fokus när den 
uppmärksammade ”orienteringsdöden” slog 
till bland unga friska utövare av orienterings-
sporten under början av 90-talet.

– Det var mycket att göra då, men jag 
hade en lämplig forskningsbakgrund med 
tanke på problemet, så det kändes aldrig 
aktuellt att tacka nej, konstaterar han så 
här efteråt.

– Det var en intressant och stimulerande 
uppgift att ge sig i kast med. Det var negativt 
med medietrycket stundtals, men vi fick 
stopp på dödsfallen. En sak som var viktig 
var att vi fick infört ett totalstopp för elito-
rienterare (det var i huvudsak den gruppen 
som drabbades) i sex månader 1992–93, och 
praktiskt taget alla elitorienterare fick en kur 
doxycyklin. På så sätt kunde ännu ”dolda” 
pågående infektioner självläka. Därefter har 
oss veterligt ingen ung orienterare drabbats 
av plötslig hjärtdöd. 

– Redan första året hittade vi twarbakte-
rien i hjärtat hos en av de hastigt avlidna. 
Därför lanserade vi twarhypotesen, som dock 
många uppfattade som en slutlig förklaring. 
Något senare kunde vi konstatera att det 
istället var Bartonella, som visade sig kunna 
korsreagera med twar i tester. Även denna 
bakterie är tillgänglig för doxycyklin. 

– Svenska Orienteringsförbundet införde 
därefter rekommendationer om viloperioder 
för elitorienterare. 

I Linnés fotspår
Det är Göran Friman som tillsammans med 
Göran Günther har ansvaret för vårmötet.

– Jag har huvudansvaret för det vetenskap-
liga programmet medan Göran G. tar ett sär-
skilt tag i budgeten, säger Göran Friman.

– Det är en uppgift som jag känner väl-
digt starkt inför, eftersom jag har varit här 
så länge. Jag minns mötet som hölls här 
förra gången. Det var 1977 – alltså exakt 
30 år sedan, och jag hade uppgifter i det 
vetenskapliga programmet redan då! På den 
tiden var jag nydisputerad och jag höll en 
presentation av min forskning.

I vår kommer en stor del av programmet 
– av naturliga skäl – också att handla om 
forskning från Uppsala.

– Men vi har även tre inbjudna förelä-
sare: En amerikan från CDC i Atlanta som 
bl.a. ska berätta om forskning föranledd av 
terrorattackerna 2001. Det är en stenhård 
satsning på mikrobiologisk forskning som 
kommit till stånd där efter det.

– Vi har även en influensaexpert från Sve-
rige och en expert på Linnéansk medicin.

År 2007 är det 300 år sedan Carl von 
Linné föddes, och det är ett jubileum som 
man uppmärksammar ordentligt hela året 
i Uppsala.

– Vårt Linnétema var därför ganska givet, 
och vi tycker det var lyckosamt att vi fick 
mötet just detta år, säger Göran Friman och 
tillägger att man kommer att vandra i Linnés 
fotspår under mötet.

Alla är med överallt
Under dagen för vårt besök har man ett 
lunchmöte på kliniken. Då brukar man 
bjuda in någon som föreläser. Denna dag 
är det en kirurgkollega på sjukhuset som 
talar om antibiotikaprofylax vid akut pan-
kreatit.

Det är en uppskattad föreläsning som 
sedan leder till livlig diskussion och t.o.m. 
ett förslag på en ny studie.

Det går inte att komma in i en sådan här komplex 
organisation, med den höga kompetens som finns här, 
och fungera som gamla tidens klinikchef – dvs. som 
en brukspatron som själv fixar och bestämmer allt.

Göran Günther
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Infektionsläkarföreningens styrelse 2007
bakre raden från vänster: Anna Jerkeman redaktör, Per Follin vetenskaplig sekreterare, 
bengt Wittesjö skattmästare, Torsten Holmdahl vice ordförande.
Främre raden från vänster: Karin Lindahl utbildningsansvarig, Gunlög Rasmussen yngrelä-
karrepresentant, Åsa Hallgårde ordförande, Stephan Stenmark facklig sekreterare.

Det är också nu som Jan Sjölins professur 
meddelas offentligt, och det leder till ett 
improviserat firande.

Vi träffar Anders Lannergård, som har 
arbetat här sedan 1990 och idag är medi-
cinskt ledningsansvarig för mottagning 2 
(som alltså koncentrerade sig på bl.a. blod-
smitta).

– Det är en väldigt mångsidig klinik, 
svarar Anders när vi ber honom att beskriva 
densamma.

– Alla är inblandade i allting. Vi är med 
överallt, vilket gör arbetet väldigt roligt.

Akademisk nivå
Anders har forskat på akutfasproteiner – sär-
skilt ett speciellt sådant: SAA (Serum Amy-
loid A-protein). Han disputerade 2005 och 
hans handledare var Göran Friman. 

Vi frågar honom hur den höga akade-
miska nivån på Uppsalakliniken påverkar 
den kliniska vardagen.

– Det yttrar sig på så sätt att vi lägger 
en akademisk nivå på patientens problem, 
svarar Anders.

– Det finns en tendens här att gå till 
grunden med alla problem som dyker upp. 
Vi remitterar inte vidare i första taget – istäl-
let tar vi in synpunkter från kollegor från 
andra specialiteter.

Anders påpekar att infektionskliniken inte 
är isolerad från resten av sjukhuset.

– Vi gränsar till många andra specialiteter, 
och samarbetar över gränserna, fortsätter 
han.

– Vi samverkar dessutom med ortopedin, 
och har schemalagd konsultverksamhet.

Konsultverksamheten består av en fast 
konsult på IVA, neuro-IVA, brännskade-IVA 
och Thorax-IVA varje dag. 

– Annan konsultverksamhet sker på för-
frågan, och den har ökat mycket, samman-
fattar Anders.

Infektionsmedicin ska satsas på
Eftersom Göran Friman har varit verksam 
i hela 35 år inom infektionsspecialiteten, 
så därför ber vi honom att summera sina 
erfarenheter under denna långa tid.

– Vi har haft ordentlig vind i seglen vid 
två tillfällen, svarar Göran.

– Det första tillfället var när hiv kom 
under 80-talet – och det andra är nu!

Den medicinska fakulteten har bedömt 
att infektionsmedicin är ett prioriterat 
område, och som därför följaktligen ska 
satsas på, avslöjar han.

– Det har blivit tydligt efter millennie-
skiftet. Vi ser en gynnsam utveckling inom 

infektionsämnet och en bred satsning inom 
infektionsbiologin.

Delegera och låta utvecklas
Tillbaka inne hos Göran Günther ställer vi 
frågan om hur det är att vara chef för en så 
uttalat akademiskt präglad verksamhet som 
Uppsalakliniken är.

– Man måste leda varsamt, svarar Göran.
– Det går inte att komma in i en sådan här 

komplex organisation, med den höga kom-
petens som finns här, och fungera som gamla 
tidens klinikchef – dvs. som en brukspatron 
som själv fixar och bestämmer allt. 

– Istället handlar det om att delegera, 
lyfta fram och låta människor växa, få kom-
petensområden och utvecklas. Det är inte 

alltid så enkelt i sjukvården, eftersom det är 
en traditionellt hierarkisk miljö.

Göran påpekar dessutom att det är viktigt 
att lyfta fram de yngre, och att se till att de 
känner att de får förtroende.

– Att vara verksamhetschef innebär att 
man är chef för all personal – inte bara för 
läkarna!

Göran fortsätter med att konstatera att 
hans uppdrag idag handlar mycket om 
sådant som han kallar ”utrikespolitik”.

– Det går ut på att skaffa de resurser 
man behöver för att bygga verksamheten 
– så den blir på det sätt man vill ha den, 
avslutar han.

Per lUndblad
per@mediahuset.se
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Penicillinresistenta pneumokocker 
blev startskottet för Strama
Fram till mitten av 90-talet skedde en konti-
nuerlig ökning av antibiotikaanvändningen i 
Sverige. Varningarna för att en ökad förbruk-
ning också innebar en ökad resistensutveck-
ling, hade svårt att slå igenom. Problemet 
med antibiotikaresistens var fortfarande för 
osynligt. Men när ökningen av antalet peni-
cillinresistenta pneumokocker i Skåne var 
en realitet i början av 1990-talet, blev detta 
startskottet till Strama. Initiativet togs 1994 
av Referensgruppen för Antibiotikafrågor 
(RAF), Läkemedelsverket och Socialstyrelsen 
och ledde i början av 1995 till bildandet av 
Strama som ett frivilligt nätverk av myn-
digheter och organisationer. Hittills hade 
antibiotikaresistens huvudsakligen setts som 
ett läkemedelsrelaterat problem – en trist 
men oundviklig biverkan av behandlingen. 
Att tiden var mogen att bredda detta synsätt 
genom att också se problemet som smittsamt 
bevisades av det snabba gensvaret från smitt-
skyddsläkarna. Inom ett år var ett tjugotal 
lokala grupper bildade och ett organiserat 
lokalt arbete startade.

Stramas målsättning från starten kvar-
står idag – att bevara antibiotika som verk-
samma läkemedel för människor och djur. 
Strama-arbetet fokuserade initialt på anti-
biotikaförbrukningen i den öppna vården 
och särskilt överanvändningen av antibio-
tika för virusorsakade luftvägsinfektioner. 

Detta arbete har varit mycket framgångsrikt. 
Under åren 1994 till 2006 minskade antalet 
antibiotikarecept i åldersgruppen 0–4 år 
med 39%. Även i de högre åldersgrupperna 
har en signifikant minskning skett, medan 
förbrukning hos de äldsta varit svårare att 
påverka (Figur 1). I jämförelse med de övriga 
nordiska länderna har Sverige idag den lägsta 
antibiotikaförbrukningen (Figur 2). Styrkan 
i Strama är den övergripande samsynen 
mellan organisationer och myndigheter och 
det decentraliserade, organiserade lokala 
arbetet. Verksamhetsområdena har succes-
sivt utvidgats och Strama har initierat eller 
medverkat i en rad studier och interventio-

ner inom både öppen och sluten vård men 
också inom särskilda boenden, förskolan 
och andra områden. Vi har på olika sätt 
fungerat som ett stöd till vårdens kvali-
tets- och patientsäkerhetsarbete bland annat 
genom utbildningsdagar, framtagande av 
kunskapsunderlag och nya behandlingsre-
kommendationer.

Från att ha varit ett frivilligt nätverk fick 
Strama under åren 2000–2005 statligt stöd 
genom den så kallade Dagmaröverenskom-
melsen. I september 2006 lät regeringen 
ombilda Strama till ett nationellt råd. 
(Stramas nuvarande organisation beskrivs i 
faktarutan.) I och med ombildningen fick 

Från Strama till react 
– internationellt nätverk bygger på svenska erfarenheter
oTTo carS
ordförande i Strama och ReAct
otto.cars@smi.ki.se
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Figur 1. Antibiotika (J01 exkl metenamin) per åldersgrupp, öppenvård i Sverige 1987–2006.
Recipen/1000 invånare och år. Källa: Socialstyrelsen och Apoteket Ab.
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Strama ett officiellt uppdrag som finns for-
mulerat i Smittskyddsinstitutets instruktion. 
I korthet innebär uppdraget att verka för 
sektorsövergripande samordning i frågor 
som rör förutsättningar att bevara möjlig-
heten att effektivt använda antibiotika vid 
bakteriella infektioner hos människor och 
djur samt att ta initiativ till åtgärder som i 
första hand rör människors hälsa. 

Ett ökande hot mot folkhälsan utan 
globalt ledarskap
Det råder ingen tvekan om att upptäckten 
av antibiotika är en av medicinens viktigaste 
framgångar. Mirakelmedicinen innebar en 
snabbt minskad dödlighet i vanliga sam-
hällsförvärvade infektionssjukdomar som 
pneumoni och sårinfektioner. Men anti-
biotika har också inneburit en förutsättning 
för utvecklingen av många medicinska och 
kirurgiska åtgärder som för oss är självklara 
i dagens moderna sjukvård t.ex. organtrans-
plantationer, cancerbehandlingar och hjärt-
kirurgi. Redan kort efter att antibiotika togs i 
bruk, för mer än 60 år sedan, kom varningar 
om resistensutveckling, men det faktum att 
läkemedelsindustrin under decennier kunde 
förse oss med nya läkemedel, invaggade oss 
i en falsk säkerhet. I slutet av 1960-talet 
uttalade man från USA:s hälsovårdsmyn-
digheter att infektioner inte längre utgjorde 
något större problem och att resurser istället 
skulle skiftas till kroniska sjukdomar. Denna 
ljusa profetia har idag ersatts av en rädsla 
för en återgång till en pre-antibiotisk era 
där vi står utan effektiv behandling mot 
vanliga infektioner. Mellan 1968 och 2000 
registrerades inte en enda ny antibiotikaklass 
(Figur 3) och något antibiotikum med ny 
verkningsmekanism mot multiresistenta 
gramnegativa ser inte ut att nå marknaden 
inom överskådlig tid. I dag befinner vi oss i 
en situation där vi inte längre kan räkna med 
att läkemedelsindustrin ensamt ska kunna 
lösa problemet. Flera stora läkemedelsföretag 
har avvecklat sin antibiotikautveckling till 
förmån för utveckling av läkemedel mot till-
stånd eller sjukdomar där vinsterna beräknas 
vara väsentligt högre. Bristen på effektiva 
medel avspeglar sig redan i form av ökad 
dödlighet. Från de rika länderna får vi upp-
repade bevis på att problemet är allvarligt. 
Ett exempel är situationen i Israel, där mer 
än 3 procent av all sjukhusmortalitet orsakas 
av infektioner med multiresistenta gramne-
gativa bakterier. Det finns också anledning 
att anta att problemet är lika allvarligt i de 
fattiga länderna, om än dolt. I många afri-
kanska länder, finns endast ett fåtal billiga 

antibiotika att tillgå och ökande resistens 
gör att dessa snart kan vara verkningslösa. 
Preliminära siffror från Södra Asien visar 
att minst 300 000 barn dör i nyföddhets-
perioden på grund av infektioner orsakade 
av antibiotikaresistenta bakterier – ett barn 
varannan minut! Trots att konsekvenserna 
av antibiotikaresistens blir allt mer tydliga 
saknas ett tydligt globalt ledarskap. Världs-
hälsoorganisationen, WHO, har idag endast 
cirka en halv tjänst avsatt för detta enorma 
folkhälsoproblem, ett svårbegripligt och 
oacceptabelt förhållande.

Internationellt samarbete på alla 
nivåer är nödvändigt
Den svenska regeringen har tagit problemet 
med antibiotikaresistens på allvar. Det tyd-
ligaste beviset på detta är väl att riksdagen 
hösten 2006 enhälligt antog propositionen 
”Strategi för ett samordnat arbete mot anti-

biotikaresistens och vårdrelaterade sjukdo-
mar”. Man har också i många år arbetat 
för att lyfta fram problemet med antibio-
tikaresistens på den internationella poli-
tiska agendan. Helt klart var Sveriges insats 
avgörande för att det i dag inom EU råder 
totalförbud för användning av antibiotika 
i tillväxtbefrämjande syfte inom djurupp-
födningen. Sverige tog också tillsammans 
med de övriga nordiska länderna initiativ 
till en resolution som antogs av Världshäl-
soförsamlingen 2005. Resolutionen upp-
manar medlemsländerna bland annat till 
att säkerställa ett tvärsektoriellt arbete för 
att motverka uppkomst och spridning av 
antibiotikaresistens. Arbetet kommer att 
följas upp vid Världshälsoförsamlingens 
möte 2007. 

Minst lika viktigt som den internationella 
politiska debatten, är att genom hälsoin-
formation öka kunskapen hos människor 
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Figur 3. Utveckling av nya antibiotikaklasser.
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som därigenom ges möjlighet att ta ett 
eget ansvar, ställa krav på en säker och 
effektiv behandling, men också ha kän-
nedom om när läkemedelsbehandling inte 
är nödvändig. Detta var grunden till att 
Strama, tillsammans med Dag Hammar-
skjölds minnesfond i Uppsala och IHCAR, 
Avdelningen för internationell hälsa vid 
Karolinska Institutet, 2005 arrangerade ett 
internationellt seminarium för att diskutera 
antibiotikaresistens i ett globalt perspek-
tiv. Sextiotre deltagare från tjugotre länder 
i Asien, Afrika, Australien, Europa och 
Nord- och Sydamerika diskuterade under 
tre dagar erfarenheter, problemställningar 
och vilka insatser som är nödvändiga för att 
påverka situationen. Deltagarna represente-
rade bland annat WHO, hälsoministerier, 
regulatoriska myndigeter, smittskyddsmyn-
digheter, forskargrupper, professionella 
organisationer, läkemedelsindustri samt 
regionala och internationella hälsonätverk. 
Under mötet blev det tydligt att ett globalt 
ledarskap i form av en bred koalition bestå-
ende av organisationer och individer som 
är aktiva inom antibiotikaområdet är nöd-
vändig för att katalysera och stödja åtgärder 
inom området. De fortsatta diskussionerna 
ledde fram till bildandet av ett nytt nätverk, 
ReAct – Action on antibiotic resistance 
(www.reactgroup.org). Nätverket har fått 
finansiering från Sida med ca 5 miljoner 
kronor årligen för ett globalt sekretariat 
under femårsperioden 2006–2011 och är 
organiserat som ett projekt inom Uppsala 
Universitet. Det långsiktiga målet för ReAct, 
liksom för Strama, är att bevara möjligheten 
till en effektiv antibiotikabehandling.

ReActs verksamhet under de kommande fem 
åren kommer att fokusera på att:
1. Identifiera de vetenskapliga kunskaps-

luckor som förhindrar effektiva åtgärder 
för att komma tillrätta med antibiotikare-
sistens problematiken, och initiera proces-
ser som leder till att dessa kunskapsgap 
minskas. 

2. Utveckla strategier för att undanröja de 
hinder som gör att nya antibiotika inte 
kommer ut på marknaden. 

3. Verka för bättre tillgång till och korrekt 
användning av effektiva antibiotika i fat-
tiga länder. 

4. Verka globalt för ett ändrat synsätt när 
det gäller användning av antibiotika. 

5. Öka medvetenheten om att antibiotikare-
sistens är ett globalt hot mot människors 
hälsa och inspirera viktiga intressenter att 
vidta åtgärder.

ReActs finansiering gör det inte möjligt att 
driva större projekt. Strategin är istället att 
verka som en katalysator genom att påverka 
regeringar och att samverka med andra intres-
seorganisationer inom hälsoområdet för att 
nå ut med antibiotikaresistensfrågan. Genom 
ett offensivt förhållningssätt hoppas ReAct 
kunna skapa uppmärksamhet kring de redan 
existerande konsekvenserna av antibiotikare-
sistens, och skapa förståelse för det oroväck-
ande framtidsperspektiv som väntar om det 
globala samhällets likgiltighet fortsätter. 

ReAct har hittills etablerat kontakter med 
hälsoministerier och smittskyddsinstitut 
i Thailand, Indien och Kina och arbetar 
för närvarande också med att genom stöd 
till universitet i Ecuador och Peru bygga 
ett latinamerikanskt nätverk. ReAct har i 
dag ett litet koordinerande sekretariat med 
fysisk placering centralt i Uppsala, medan 
övriga kärnfunktioner (kommunikations-
frågor, policy & strategier samt stöd till 
lokala nätverk) är placerade i Indien, USA 
och Australien. 

Stramas organisation från och med september 2006
Strama leds av en styrelse vars ordförande utses av regeringen. Sex 
styrelseledamöter utses av Smittskyddsinstitutets styrelse på förslag 
av Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting och 
Apoteket Ab. För övriga tre ledamöter har SMIs styrelse beslutat 
inhämta förslag från Referensgruppen för Antibiotikafrågor, Svensk 
Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen.

Styrelsens ledamöter:
Otto Cars, Uppsala Universitet, (ordförande).
Anders Tegnell, Socialstyrelsen
Lars Engstrand, Smittskyddsinstitutet
Charlotta Edlund, Läkemedelsverket
Christina Greko, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Gabriella Kollander Fållby, Sveriges Kommuner och landsting
Anders Carlsten, Apoteket Ab
Inga Odenholt, Referensgruppen för Antibiotikafrågor
Rolf Lundholm, Svensk Förening för Vårdhygien
Hans Fredlund, Smittskyddsläkarföreningen

Stramas ledningsgrupp och ansvarsområden:
Kansli – Kristina Lundh, koordinator; Helen Algelid, kanslist; Johan Struwe, 
överläkare; Gunilla Stridh, apotekare; Gunilla Skoog, apotekare
Öppen vård – Sigvard Mölstad, Christer Norman
Sluten vård – Mats Erntell
Interventioner och kvalitativa studier – Cecilia Stålsby Lundborg
Vetenskaplig omvärldsbevakning – Eva Melander, Christer Norman
Kliniska prövningar – Gunilla Stridh
IVA-Strama – Håkan Hanberger
Lokala grupper – Malin André, Ann Söderström 
Vårdhygien – under tillsättning

lokala grupper:
Det finns 33 lokala Strama-grupper i landet. De flesta grupper leds av 
länets smittskyddsläkare. I ett enkätsvar från december 2005 framgår 
det att lokal finansiering för Strama-arbete endast finns i sju av länen. 

STrama





Bakgrund
Den 30/4 till 4/5 2006 hölls den 17:e inter-
nationella konferensen om ”Reduction of 
Drug Related Harm” i Vancouver, Kanada. 
Representanter för olika organisationer från 
flera olika världsdelar samlades för att presen-
tera sin verksamhet och få värdefull informa-
tion om andras. Abstrakt hade inskickats från 
94 olika länder, vilket innebar att man fick en 
inblick i missbruksproblematiken i bl.a. Thai-
land, Tajikistan och Nya Zeeland. Mellan 
sessionerna kunde man utbyta erfarenheter 
med olika yrkeskategorier, som arbetar med 
harm reduction (skadelindring) på varie-
rande sätt, och även med missbrukarna själva, 
antingen tidigare eller fortfarande aktiva. De 
var rikligt representerade och tilläts komma 
till orda, och speciellt de yngre missbrukarnas 
framföranden berörde djupt.

Minoritetsgrupper, i form av representan-
ter för nordamerikanska indianer och mao-
rier, hade också fått en framträdande plats. 
Just de kanadensiska indianerna har en dyster 
historia, där de tvingats trampa fram på the 
”trail of tears” – många barn omhändertogs 
med våld från sina föräldrar på 50-talet för att 
placeras på internatskolor, där deras ursprung 
skulle raderas och ersättas med västerländ-
ska värderingar. Många for mycket illa och 
drevs att bedöva sin smärta och känsla av 
utanförskap i alkohol och droger. Missbruks-
prevalensen inom ursprungsbefolkningen är 
fortsatt mycket hög.

Gediget konferensprogram
Konferensprogrammet var gediget och 
omfattade generella policydiskussioner, 

genusperspektiv, ren epidemiologi, kulturella 
aspekter och farmakologi. Parallellt förlöpte 
visning av filmer med missbrukstema.

Variationen var stor bland talarna – från 
bl.a. FN-tjänstemän till epidemiologer till 
socialarbetare till aktiva missbrukare. Detta 
innebar naturligtvis även en stor variation 
i inställningen till missbruk. Tidvis, bl.a. 
under en längre session angående legalisering 
av cannabis, fick man intryck av en stark 
drogliberalism på gränsen till romantisering, 
vilket klingade illa i våra öron. En del talare 
verkade helt ha gett upp hoppet om avgift-
ning, behandling och drogfrihet, och före-

språkade istället livslång substitution med 
olika preparat (bl.a. heroin), vilket för oss 
lät alltför pessimistiskt och desillusionerat. 
På lång sikt bör ju harm reduction ändå ses 
som något temporärt – skadelindrande och 
förebyggande åtgärder i väntan på uppnådd 
drogfrihet.

IHRA
International Harm Reduction Association 
arrangerar årliga konferenser under detta 
tema, 2007 i Warszawa i Polen. Läs mer på 
www.Harmreduction2007.org

Internationellt
Vancouver, en naturskönt belägen storstad 
med 2 miljoner invånare, har länge attra-
herat missbrukare från hela Canada (”enda 
staden med klimat varmt nog att klara sig 
utomhus året runt”). På 90-talet stramades 
den sociala budgeten åt och en deinstitu-
tionalisering skedde inom psykiatrin, med 
ökning mot öppenvården. Många personer 
med social problematik, låga inkomster och 
psykiatriska diagnoser samlades i Vancouver 
DTES (Downtown Eastside). Polismyndig-
heterna ökade samtidigt sina aktiviteter mot 
missbruk med omfattande razzior och den 
redan begränsade tillgången till rena sprutor 
och kanyler, ledde till att allt flera delade 

blodsmitteprevention bland 
injektionsmissbrukare

…och marknivå…

Vancouver Skyline…

Rapport från mottagare av Göran Sterners resestipendium
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på dessa. Hivprevalensen och incidensen 
sköt i höjden och man beslöt till slut att 
ändra strategin helt; man gick över till den 
s.k. Four Pillar-strategin(läs mer på www.
vancouver.ca), där pelarna utgjordes av harm 
reduction, prevention, treatment och enfor-
cement. Pelarna har rests i samråd med miss-
brukarna själva (representerade i VANDU 
– Vancouver Area Network of Drug Users) 
och strävar till bättre social trygghet med 
program för boende, omhändertagande av 
gravida och småbarnsmödrar, prostituerade 
och tillgång till sjukvård. 

För ett år sedan öppnades nordamerikas 
första bevakade injektionsrum, där 
missbrukarna får injicera under 
observation av en sjuksköterska. 
Enligt uppgift hade man under det 
här första året haft 200 överdosfall, 
vilka samtliga överlevt. På konfe-
rensen presenterades även resultat 
från injektionsrummet i Oslo, som 
öppnats under 2005.

I Vancouver planerar man nu 
även att köra igång en studie om 
substitutionsbehandling genom 
utskrivning av heroin, istället för 
metadon. Av någon anledning 
verkade tilltron till buprenorfin 
(Subutex) vara svag – i motsats 
till våra egna erfarenheter! Man 
presenterade upplägget för en lik-
nande studie, som skall göras i England. 
Erfarenheter från Schweiz visar att detta lett 
till minskad kriminalitet och ökat välbefin-
nande bland missbrukarna.

Sverige
I mitten av 80-talet hade hivprevalensen 
nått alarmerande nivåer bland missbrukare i 
storstäder, inklusive Stockholm och Köpen-
hamn. Vid ett WHO-möte i Stockholm 
konstaterades att tillgång till rena sprutor 
och kanyler var viktigt för att förhindra 
blodsmitta och ett betydande led i harm 
reduction, skadelindring, hos intravenösa 
missbrukare med ett destruktivt leverne. 
1986 öppnades det första sprutbytesprojek-
tet i Lund och året därpå i Malmö. Sedan 
dess har dessa två projekt tillåtits fortsätta 
just i projektform, som de enda i sitt slag, 
i Sverige. I april i år togs ett riksdagsbeslut 
om att tillåta sprutbytesprojekt i hela landet, 
med beslutet delegerat till varje enskilt lands-
ting att fatta för egen del.

Under årens lopp har ca 4 000 personer 
registrerats vid sprutbytet i Malmö, med en 
bestående könsfördelning om 75% män och 
en successivt stigande medelålder. Ett skifte 

från amfetamin till heroin som huvuddrog 
har skett, och därigenom en större risk för 
t.ex. överdoser. Verksamheten har expanderat 
från byte av begagnade kanyler och sprutor 
till nya, till att även omfatta vaccination mot 
hepatit B (sedan 1994) och A (1999), tillgång 
till barnmorska, kurator och infektionssjuk-
vård och en nära kontakt med beroendesjuk-
vård, socialtjänst, frivilligorganisationer och 
kriminalvård. Den fortlöpande blodsmit-
tescreeningen med provtagning var tredje 
månad, gör att man snabbt kan fånga upp 
eventuell smitta och vidta åtgärder för både 
individ och omgivning. 

vidare utröna vilka enskilda faktorer som 
ligger bakom detta. Generellt kan sägas att 
en kvarstående spridning av hepatit C har 
setts vid flera internationella studier, även 
då hivspridningen är under kontroll. Detta 
anses bero på ett flertal faktorer, såsom just 
den höga andelen av redan smittade i ”risk-
poolen”, större smittsamhet vid varje enskilt 
smittillfälle etc.

Minskat injektionsmissbruk
I Amsterdam har man sett en markant ned-
gång av hepatit C-incidens bland missbru-
kare, men detta kan till stor del förklaras 

av att injektionsmissbruk generellt 
har minskat, speciellt bland yngre, 
för att bereda plats åt framförallt 
rökheroin. Sjunkande heroinpriser 
skulle kunna leda till en liknande 
utveckling i Sverige och vore tacksamt 
ur blodsmittesynvinkel – däremot 
kommer ju fortsatta aktiva åtgärder 
mot narkotikabruk generellt vara lika 
livsviktiga.

Vi, vid sprutbytet i Malmö, är 
tacksamma för det goda samarbets-
klimatet inom forskning med beroen-
desjukvård (substitutionsbehandling, 
överdosprevention), socialmedicin 
(prostitution) och klinisk mikrobio-
logi (fortsatta blodsmittestudier). 
För att dessutom kunna ta del av 

de internationella forskningsresultaten på 
plats på stora konferensarenor är jag för 
egen del tacksam för Göran Sterner-sti-
pendiet, som möjliggjorde mitt deltagande 
i konferensen i Vancouver med en muntlig 
presentation. Jag fick dessutom en intressant 
inblick i den internationella drogscenen, 
med mycket värdefull information och en 
hel del uppslag att spinna vidare på här 
hemma. Den största motivationen uppstod 
dock inte vid de akademiska föredragen, 
utan vid besöken ute i samhället – hos de 
missbrukande småbarnsmödrarna, de som 
injicerade under uppsikt, de som sökt sig till 
de olika ”skyddsrummen” för en dusch, en 
måltid, en pratstund. Det är de scener jag ser 
framför mig långt efteråt, när Powerpoint-
bilderna bleknat i minnet. Tonåringen med 
tatueringar i ansiktet, blodsprängda ögon 
och armvecken genomsatta av stickmärken, 
som med sluddrig röst berättade sin historia 
– det är hans röst jag hör.

marIanne alanko
ST-läkare, Infektionskliniken, UMAS

Doktorand under handledning av docent  
Anders Widell, Inst. F. Klin. Mikrobiologi, UMAS

marianne.alanko@skane.se

Docent Anders Widell, Marianne Alanko och kurator 
Magnus Andersson framför Magnus’ poster.

Avseende hiv har detta fungerat väl, utan 
några nya hivserokonversioner bland sprut-
bytesdeltagarna sedan september 2000. Posi-
tiva prov bland nya besökare dyker upp emel-
lanåt, senast två stycken sommaren 2004. 
Båda var på tillfälligt besök i Skåne (den 
ena från en annan svensk ort, den andra från 
ett utomeuropeiskt land) och kunde således 
fångas upp snabbt. Det aktuella lagförslaget 
gör gällande att man bör vara bosatt på orten 
för att kunna delta i sprutbytesprogrammen, 
således hade ingendera av dessa två uppfyllt 
dessa krav – ett observandum!

Hepatit B-incidensen har minskat i och 
med den extensiva vaccinationen, där vi 
provtar för titerkontroll efter avslutat vac-
cinationsschema och erbjuder booster vid 
behov. Däremot ser man fortfarande både en 
hög hepatit C-prevalens (67% av alla nybe-
sök mellan 1997 och 2005 var redan Anti-
HCV-positiva) och incidens, där 26/100 
personår under risk blir smittade. Detta är 
samma nivå som vid en tidigare utvärdering 
omfattande 1990–93. En nedgående trend 
kan dock skönjas under de senaste åren och 
en mer djupgående riskanalys pågår för att 
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Reaktionen på mina tankar i förra 
numret av Infektionsläkaren bl.a. 
om gossar på rymmen från vårdyr-

kena var ömsom påhejande (gossar) öm-
som kritiska (flickor). De senare menade 
att beskrivningen var vinklad och gäller bara 
infektionskliniken i Stockholm och inte andra 
orter. Jag får trösta mig med Gustaf Frödings 
ord ”Det som är sanning i berlin och Jena är 
bara dåligt skämt i Heidelberg” och Fröding 
fortsätter: ”Men Gudskelov att professorer 
finns, för vilka sanningen är ganska klar”, 
men så blev han också inspärrad. 

Vi har i Stockholm under året utöver en 
evig, aldrig avslutad diskussion om vi skall 
vara en eller två kliniker fyllt i enkäter om vi 
trivs på, eller får ångest på väg till jobbet, om 
någon överhuvudtaget ser oss, om chefen 
utvecklat oss. Vi också deltagit i ”Samspe-
let” – en övning som gick ut på att se om 
vi fattat något av vad sjukhusledningen vill 
med oss och vilka mål vi har. Vi skall bli ett 
av Europas (världens?) fem bästa universi-

Han har skrivit en flyhänt rambe-
rättelse som rekommenderas till 
läsning. Anders är infektionslä-

kare i Borås och är en av tre kollegor (!) 
som disputerat under senhösten 2006 vid 
denna ”landsortsklinik” – en svårslagen och 
beundransvärd prestation.

Avhandlingen har titeln Clinical and labo-
ratory findings in patients with persistent 
parovirus B19 infection. Huvudhandledare 
var Kristina Broliden, nybliven professor 
vid Infektionskliniken i Solna, med mång-
årig framgångsrik forskning på parvovirus. 
Denna avhandling är ett utmärkt exempel 
på att den kliniska vardagen kan ge upphov 
till ett spännande forskningsprojekt. Anders 
stötte på en patient med ledbesvär, värk och 
feber där benmärgsutstryket visade myelo-
dysplastiskt syndrom, men där Anders var 

Hur mår vi egentligen? – Enkäter är svaret!
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tetssjukhus fick vi lära oss. Hur det skall 
mätas förstod jag inte, men det ska vi visst 
få en ny enkät om. 

Redovisningen för en annan enkät – The 
Houpe Study – som vi fyllde i förra året, 
damp just ner i brevlådan. Den behand-
lade ”Läkares hälsa och arbetsvillkor vid 
Karolinska Universitetssjukhuset”. Här kan 
man hitta många intressanta svar: Ca 40% 
jobbar mer än 40 tim/vecka; 80% bedrev 
forskning – lika för bägge könen; andelen 
läkare med akademisk tjänst var något högre 
för kvinnor (29% mot 25%) bland de sva-
rande; fler kvinnliga läkare (41%) än manliga 
läkare (29%) ansåg att de måste visa upp 
sin duglighet för att få attraktiva uppgifter; 
hälften av läkarna svarade att sjukhusorgani-
sationen inte intresserar sig för personalens 
välbefinnande. Merparten av läkarna ansåg 
att de sällan eller aldrig belönades för ett 
gott utfört arbete i organisationen. 60% 
svarade att arbetet påverkade familjelivet. 
20% av de kvinnliga och 13% av de manliga 

läkarna hade sökt hjälp för depression eller 
utbrändhet; tankar på självmord redovisades 
av ca 30%, lika för bägge könen. Alla svaren 
kan inte redovisas här nu.

När man tar del av resultaten slås man 
av tanken att det viktigaste inte är att vi 
blir ett av de bästa universitetssjukhusen 
eller att vi ställer upp tjusiga mål, utan att 
all kraft läggs ner på att få personalen att 
trivas. Vi förutses med rätta visa empati för 
våra patienter. Mig skall kirurgerna kasta 
sig över nästa vecka. Få se om någon av 
alla mina chefer märker att jag är borta från 
arbetsplatsen och underrättar sig om jag 
vaknat upp ur narkosen eller ej?

Jag återkommer i ärendet – om jag vaknar 
upp, vill säga.

HanS glaUmann
Infektionskliniken

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Hans.Glaumann@karolinska.se

klok nog att låta analysera för B19-PCR. 
Fyndet startade en studie över naturalför-
loppet av parovirusinfektion, som då inte 
var helt klarlagt och ledde vidare till analys 
av olika patientgrupper med symtom som 
kunde tänkas höra samman med kronisk 
parvovirusinfektion. Akut parvoinfektion 
hos barn är kanske inte så svårt att komma 
på, liksom aplastisk kris i vissa folkgrupper, 
men hur ofta tänker vi på detta virus när 
det gäller vuxna som söker för ledvärk eller 
immunbrist? 

Anders har också ett stort intresse för fotboll 
med fyra spelande barn och även hustrun 
Inger delar detta hans intresse. Han menar 
i ”Preface- Parvovirus and Football” att 
immunsystemet spelar fotboll med mikro-
organismerna. Om detta beror på att bollen 
liksom parvovirus är rund må vara osagt. 

Varför missar parvo/Zlatan målet ibland? 
Beror det på att immun-/försvaret är för-
svagat? Ett är säkert, Zlatan har inte kronisk 
parvoinfektion. 

Infektionsläkaren och alla kollegor gratulerar 
och återkommer med redovisning för övriga 
avhandlingar från Boråskliniken i senare 
nummer. 

Berättigad uppmärksamhet har 
Anders Lundqvist fina avhandling väckt.

Är du intresserad av att ta del av 
Infektionsläkarföreningens

Verksamhetsberättelse 
2005-11-30–2006-11-28 

så finns den på föreningens hemsida: 
www.infektion.net

obS!
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Parvovirus B19 (B19) är ett av våra vanligare 
virus och mer än 80% av befolkningen 
smittas någon gång i livet, vanligen i skol-
åldern. 

Den typiska symtombilden är barnsjuk-
domen ”femte sjukan” som kännetecknas 
av hudutslag i ansikte och efterhand på 
armar och ben (Figur 1). Hudutslagen 
föregås ofta av lättare feber och initiala 
luftvägssymtom även om många som smit-
tas förblir symptomfria. 

I vuxen ålder kan symtomen te sig 
annorlunda och framförallt hos kvinnor 
är ledbesvär vanligt. Ledsymtomen kan 
ibland bli långvariga och ge misstanke om 
reumatisk sjukdom och ibland även upp-
fylla kriterierna för RA. Prognosen är dock 
god och ledbesvären brukar gå i spontan 
regress även om det kan ta månader eller 
ibland år. 

B19 associerades första gången till sjukdom 
i samband med ett utbrott av aplastisk kris 
hos barn från Jamaica med sicklecellsanemi. 
Det har senare visat sig att B19 är den all-
männa orsaken till den aplastiska kris som 
kan drabba patienter med sicklecellsanemi 
en gång i livet. Vid B19-infektion är pro-
duktionen av röda blodkroppar begränsad 
eftersom viruset har sin primära lokalisation 
för replikation i erytropoetiska celler. En 
lätt nedgång av blodvärdet är därför vanligt 
vid B19-infektion hos i övrigt friska. Vid 
hemolytiska sjukdomar av olika slag, t.ex. 
sicklecellsanemi, är man beroende av en hög-
produktiv benmärg och när B19 hämmar 
erytropoesen kan anemin därför bli drastisk. 
Den aplastiska krisen kan läka spontant 
men ibland kräva blodtransfusioner eller 
gammaglobulinbehandling.

Parvovirus B19 
– inte bara femte sjukan

anderS lUndqVIST
Infektionskliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, borås
Forskningen har drivits i samarbete med 
bl.a. avdelningen för klinisk virologi, 
Karolinska institutet, Stockholm
anders.lundqvist@vgregion.se

Hos individer med nedsatt immunförsvar 
exempelvis pga. hiv, transplantation eller 
cytostatikabehandling kan infektionen också 
bli allvarlig och orsaka framförallt anemi 
men ibland också pancytopeni. B19 kan 
även manifestera sig som myokardit eller 
glomerulonefrit i transplanterade organ.

Vid primärinfektion under graviditet finns 
risk för missfall, framförallt under andra 
trimestern. Flera större studier i Stockholm 
har också påvisat B19-infektion hos 5–15% 
av fall med intrauterin fosterdöd sent i 
graviditeten. I enstaka fallbeskrivningar 
har infektion med B19 också associerats 
med graviditetstoxikos. Den mest etable-
rade manifestationen av B19 hos gravida 
är icke-immun hydrops fetalis, vanligen 
under andra trimestern då fostrets erytropoes 
normalt sett är expansiv. Anemi och troligen 
också myokardit leder till hjärtsvikt och 
generell svullnad av fostret. Behandling är 
möjlig med intrauterin blodtransfusion och 
eventuellt gammaglobulin och det är därför 
viktigt att ställa diagnos. Vid konstaterad 
B19-infektion bör graviditeten följas med 
ultraljud en gång per vecka. Det bör dock 
påpekas att de flesta kvinnor som drabbas 
av primär B19-infektion under graviditet 
föder friska barn.

B19 har för övrigt i mindre studier och 
fallbeskrivningar kopplats till en mängd 
olika sjukdomstillstånd såsom Wegeners 
granulomatos, SLE, glomerulonefrit, Kawa-
saki, sklerodermi mm. Möjligen är B19 en 
triggerfaktor med potential att utlösa olika 
inflammatoriska sjukdomstillstånd beroende 
på patientens individuella immunologiska 
svar.

Figur 1.
Min dotter Malin med den typiska bilden av 
ansiktsrodnad vid femte sjukan. Hon hade 
också utslag på armar och ben och efter-
hand insjuknade även hennes två systrar 
i samma sjukdomsbild medan deras mor 
hade ledvärk under två veckor.

I början av nittiotalet hade jag en patient 
som utreddes pga. flera månaders besvär 
av värk, trötthet och feber. Blodproverna 
visade på en störd funktion i benmärgen 
med anemi (Hb112) och leukopeni (LPK 
1,8). Benmärgsutstryket visade megaloblas-
tisk erytropoes (Figur 2) och laboratoriet 
föreslog myelodysplastiskt syndrom som 
tänkbar diagnos. Hematologen var dock 
skeptisk och undrade om det inte kunde 
vara något virus. I samband med benmärg-
sprovtagning skickade jag ett hugskottsprov 
för B19-PCR och fick ett positivt svar. 
Serum hade tidigare analyserats som positivt 
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för IgG och negativt för IgM. Vi ställdes 
inför frågan om fyndet av B19 var uttryck 
för sjukdom eller enbart förekomst av virus-
DNA utan praktisk betydelse. Kunskapen 
om naturalförloppet hos B19 var bristfällig 
men en livslång latens hos viruset analogt 
med den hos herpesvirus tedde sig inte 
orimlig. Frågetecknen kring B19-fyndet i 
benmärg hos denna patient blev början till 
min forskning.

Initialt började vi använda B19-PCR för 
DNA-diagnostik av benmärg som en del 
i utredningen av patienter med kroniska 
symtom med oklar men misstänkt infektiös 
orsak. Symtomen innefattade ofta långvarig 
trötthet, oklar feber och värk. I avhand-
lingens första arbete beskrivs symtom och 
laboratoriefynd hos fem patienter som hade 
B19-DNA i benmärgsprov.

För att värdera hur vanligt det var med 
förekomst av B19 i benmärg i allmänhet 
undersökte vi benmärgsprover från 100 
patienter på hematologavdelningen i Borås. 
Av 100 undersöka patienter hade fyra av 
dem B19-DNA i benmärgen som tecken 
på kvarvarande infektion medan 58 av 98 
undersökta (59%) var IgG-positiva. Vi 
kunde då dra slutsatsen att B19-DNA inte 
är allmänt förekommande hos seropositiva 
individer, åtminstone inte i den kvantitet 
som sensitiviteten i vår metod krävde för 
positivt resultat. Andra studier har senare 
redovisat likartade fynd vid studier av ben-
märg hos friska.

Som nämnts är ledbesvär ett vanligt fenomen 
om man smittas i vuxen ålder och i enstaka 
fall kan sjukdomsbilden likna RA. Viruset 
har även associerats till andra immuno-
logiska sjukdomar och det var därför av 
intresse att undersöka förekomsten av B19 
hos reumatologpatienter i allmänhet. Vi 
rekryterade 50 patienter från reumatolog-
mottagningen i Borås för analys av B19-
DNA i benmärgsprov och kunde konstatera 
att frekvensen var högre i denna grupp än i 
vår tidigare studie. Av 50 reumatologpatien-
ter hade 13 B19-DNA i benmärgen (26%), 
att jämföra med 4% i hematologstudien. 
Skillnaden är av intresse och antyder ett 
statistiskt samband mellan B19 och reuma-
tologisk sjukdom. Orsakssamband är förstås 
svårt att fastställa men resultaten motiverar 
fortsatta studier.

Under åren har vi följt individer hos vilka 
vi funnit B19-DNA i benmärg. Positivt 
fynd vid minst två tillfällen med minst sex 
månaders intervall har vi använt som egen 
definition på kronisk infektion. Hos 22 
patienter som uppfyllt dessa kriterier har vi 
undersökt olika immunologiska parametrar 
men inte funnit någon allmän nedsättning 
av immunförsvaret som skulle kunna för-
klara virusets persistens. Vår hypotes är i 
stället att de generellt sett har ett normalt 
immunförsvar som har en liten lucka när 
det gäller att försvara sig mot B19. Den 
kroniska överlevnaden av viruset skulle 
hypotetiskt kunna orsaka kronisk stimule-
ring av immunförsvaret och därmed vara 

orsaken till persisterande symtom. En jäm-
förelse med hepatit B är av intresse. Vid 
smitta i vuxen ålder ser vi ju vanligen en 
akut infektion som läker, medan en liten 
andel individer drabbas av kronisk hepatit 
B pga. av oförmåga att eliminera just detta 
virus. Vid kronisk HBV är immunologiska 
manifestationer i olika organ också ett väl-
känt fenomen.

För att värdera det specifika immunsva-
ret mot B19 hos patienter med kronisk 
infektion har vi använt ELISpot-teknik 
och i en liten studie kunnat se att det cel-
lulära immunologiska svaret mot B19 var 
annorlunda i en grupp med nio patienter 
med kronisk infektion jämfört med kon-
trollgruppen med 14 friska seropositiva 
individer. ”B19-kronikerna” reagerade i 
högre utsträckning mot antigen från virusets 
strukturella proteiner (VP) medan de friska 
mera reagerade mot det icke strukturella 
proteinet NS-1.

Sammanfattningsvis är B19 ett av våra van-
ligaste virus som också uppvisar en stor 
variation i hur det yttrar sig hos olika perso-
ner. Att en del individer tycks vara benägna 
till persisterande infektion är av intresse, 
eftersom kronisk immunstimulering skulle 
kunna leda till kroniska symtom av olika 
slag. Större studier för att värdera frekvensen 
av B19 i olika oförklarade immunologiska 
sjukdomar är därför motiverade, inte minst 
eftersom det finns behandling tillgänglig och 
ett vaccin bakom hörnet. 

Figur 2.
benmärgsutstryk från indexpatienten i 
avhandlingen. Megaloblastiska erytro-
poetiska celler visas med vita pilar och 
normala erytropoetiska celler med svarta.
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STaFFan TeVell
ST-läkare, Infektionskliniken, 
Centralsjukhuset i Karlstad
staffan.tevell@liv.se

Fallbeskrivning 

Primär kutan nocardios hos 
immunfrisk patient – två fallbeskrivningar 

Fallbeskrivning 1

I mitten av juni ger sig en tidigare helt 
frisk och medicinfri nybliven ålderspen-
sionär ut i trädgården för att klippa sin 

hagtornshäck. En knapp vecka senare, den 
19 juni, uppsöker han distriktsläkarjouren 
med ett dygns anamnes på en uppblossande 
infektion på vänster överarm. Han har då ett 
handflatestort område med kraftig rodnad 
och ömhet i anslutning till vänster axill. I 
samma område finns en mindre abscess som 
spontanrupturerat. Patienten får klindamy-
cin 300 mg x3 under misstanke erysipelas.

Patienten går på omläggningar på sin ordi-
narie vårdcentral, och tisdagen den 21 juni 
tas en sårodling på grund av försämrat sårsta-
tus. Odlingen når inte mikrobiologen förrän 
efterföljande dag och blir därför stående över 
midsommarhelgen, vilket innebär att den 
avläses först på femte dagen efter utodling.

rond på mikrobiologen. Där får vi besked 
att det växer en gramlabil grenad stav med 
uttalad jordkällarlukt och misstanke om 
Nocardia spp i den odling som tagits på 
vårdcentralen.

Med kirurgens hjälp revideras det mycket 
lättblödande såret, abscessen incideras och 
fistelbildning noteras. Patienten behandlas 
med trim/sulfa i doseringen 5mg/kg/dag i 
trimetoprimkomponent (T Eusaprim forte 
1x3). Slutsvaret från mikrobiologen visar 
sedermera växt av N brasilienses.

4 månader efter första jourbesöket kommer 
han tillbaka för klinisk kontroll och har 
då, efter 3 månader utan antibiotika, inga 
kliniska tecken till aktiv infektion. 

Vid akutbesöket på infektionsmottagningen 
den 28 juni framkommer att han badat 
både i Vänern och i en vänervik dagarna 
före insjuknandet. Han hade även rivit sig 
i samband med att han ansade sin hag-
tornshäck. 

Han har varken haft feber eller frossa 
och har temp 37,1°C på mottagningen. 
Sårstatus är nu kraftigt försämrat med ett 
stort rodnat indurerat område och ett 3x5 
cm stort sår medialt över nedre delen av 
bicepsmuskulaturen. Kring detta finns både 
ett antal mikroabscesser, men även några 
större sådana. Dessutom har det tillkommit 
ett finprickigt exantem. Labmässigt ser man 
ett CRP på 31, men övrigt rutinlab visar 
normalvärden. I väntan på provsvar är det 

Vid återbesök en vecka senare har exantemet 
helt gått i regress och sårstatus förbättrats 
påtagligt. Behandlingen tolereras väl och 
planeras fortgå i 3 månader. Med tanke på 
eventuell immundefekt kontrolleras även 
en H/S-kvot som är normal.

Fallbeskrivning 2
en nocardios kommer sällan ensam…

Ungefär samtidigt som föregå-
ende patient kommer på sin sista 
kliniska kontroll upptäcker en 

värmländsk kvinna i 45-årsåldern en liten 
follikulit på baksidan av höger lår. Denna 
debuterar under en resa till Indien, och hon 
självbehandlar sig där med pcV 0,5 g x3 i 
tre dagar. Trots detta försämras sårstatus, 
och när hon inkommer till infektionsmot-
tagningen är hon afebril och har ett CRP på 
21, men på baksidan av höger lår ser man 
ett 1x1,5 cm stort vätskande sår ur vilket 
man kan få fram mindre mängder pus. Från 
såret och medialt mot ljumsken noteras en 
förtjockad och ömmande lymfangit utan 
fluktuerande områden. Hon har inga säkert 
förstorade lymfkörtlar i ljumsken. Patienten 
läggs in med intravenöst Ekvacillin och går 
hem efterföljande dag med Klindamycin.

Efter två dagars odling hittar man på lab 
en grampositiv grenad stav i båda de tagna 
sårodlingarna och misstanke om Nocardios 
väcks. Patienten återkommer till mottag-
ningen fyra dagar efter det första jourbesö-
ket, och då ser man en drygt femkronestor 
rodnad med ett centralt centimeterstort 
sår och två mindre satelliter. Dessutom 

Patienten kommer på återbesök den 9 
augusti och har då på eget bevåg avslu-
tat antibiotikakuren på grund av generella 
utslag. Han fick således en total behand-
lingstid på 5 veckor.
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Fallbeskrivning 

en 58-årig man  söker hjälp efter att ha blivit biten av katt 
noteras två femkronestora celluliter utan 
fluktuation.

Detta leder till insättande av trim/sulfa 
i doseringen 5mg/kg/dag i trimetoprim-
komponent (T Eusaprim forte 1x4). H/
S-kvot normal. Sårstatus är förbättrat vid 
telefonkontakt på fjärde dagen efter insatt 
behandling, men på sjätte dagen återkommer 
patienten på grund av intensiv huvudvärk 
och kräkningar. Lumbalpunktion visar LPK 
40 x106/L, (samtliga mono) samt protein 
0,67 g/L. Blod- och liqvorodlingar är nega-
tiva, liksom serologi för borrelia, PCR för 
HSV-1, HSV-2, enterovirus samt en allmän 
virusodling. Man misstänker därför en trime-
toprimorsakad aseptisk meningit. Trim/sulfa 
utsätts, och patienten är antibiotikafri under 
en dryg vecka eftersom aminoglykosid är den 
enda alternativa terapin utifrån preliminära 
resistensbesked. Sårstatus försämras dock, 
och intravenös behandling med Garamycin 
inleds. Detta byts ut mot Spektramox (500 
mg x3) efter några dagar när den slutliga 
resistensbestämningen kommer. Odlingen 
visar växt av N brasilienses.

Hon behandlas med Spektramox under 
fyra månader och nocardiosen bedöms kli-
niskt som utläkt utan recidiv vid kontroll två 
månader efter avslutad behandling.

I samband med insättandet av Spektramox 
utvecklar patienten segdragna reaktiva artri-
ter som initialt behandlas med NSAID. 
Ledproblematiken kvarstår dock efter ett 
drygt halvår och patienten remitteras vidare 
till reumatologmottagningen för fortsatt 
handläggning.

Diskussion
Nocardios är en sjukdom som vanligen 
förknippas med immunosuppression. Pul-
monell nocardios ses både i samband med 
malignitet och med låga CD4-tal vid hiv, 
men även vid långvarig behandling med 
kortikosteroider och kronisk lungsjukdom. 
PCP-profylax med trim/sulfa anses vara en 
tänkbar orsak till att nocardios är så pass 
ovanligt som det är. Hos immunfriska anses 
kutana manifestationer vanligast.

N brasilienses är en av ett 30-tal nocardia-
species varav 16 anses vara humanpatogena. 
Den är en aerob, grenad grampositiv stav 
som återfinns i jord och vatten (1). N brasi-
liensis anses associerad med hudlesioner och 
lymfadenit (2). Nocardia spp växer mycket 
långsamt. Stammarna i de aktuella fallen 
växte ut på 3–4 dagar, men framför allt vid 
primärisolering kan det ta betydligt längre 
tid, upp till 7–10 dagar. Det är därför viktigt 
att förlänga inkubationstiden om anamne-

sen antyder ett atypiskt, infekterat sår och 
man efter sedvanlig inkubationstid, på de 
flesta laboratorier två dygn, inte hittat någon 
rimlig patogen. Ofta är dock anamnesen 
bristfällig på den punkten.

Det är knappast rimligt att ha dessa patoge-
ner i åtanke vid den primära handläggningen 
av infekterade sår, men är förloppet atypiskt 
och den initiala sårodlingen inte givit någon 
rimlig patogen är det viktigt att på nästa sår-
odlingsremiss upplysa laboratoriet om detta. 
Av denna anledning är det viktigt att man 
som kliniker känner till dessa infektioner.

Primär kutan nocardios uppträder efter 
inokulation genom huden, och värdfaktorer 
är sannolikt av betydelse för infektionstypen. 
Symptom vid akut sjukdom är cellulit med 
pustler, abscesser eller subkutana noduli 
(sporotrichoid form, ”nodulär lymfangit”). 
Kliniskt kan det ofta vara svårt att differen-
tiera mot stafylokock- eller streptokock-
infektion. Kronisk infektion kan leda till 
tumörliknande destruerande massor (acti-
nomycetom) med suppurativa granulom och 
fistelgångar. (3). Dessa olika infektionstyper 
kan också samexistera (4).

Drug-of-choice vid primär kutan nocar-
dios är trim/sulfa i doseringen 5 mg/kg/dag 
i trimetoprimkomponent. Andra tänkbara 
preparat som nämns i litteraturen är amoxi-
cillin/clavulansyra, doxycyklin, imipenem, 
amikacin och linezolid, men behandlingser-
farenheten med dessa preparat är begrän-
sad, i vissa fall till enstaka fallbeskrivningar. 
Prognosen vid adekvat behandling är god 
med närmare 100% utläkning och klar för-
bättring inom 3–10 dagar. Behandlingens 
längd rekommenderas vara 1–4 månader 
hos immunokompetenta och 6–12 månader 
hos immunnedsatta patienter (1–4). Primär 
kutan nocardios kan även spontanläka utan 
behandling (4).

Med tack till Thomas Ahlqvist, överläkare, 
Avd för Klinisk Mikrobiologi, Centralsjuk-
huset, Karlstad

Referenser: 

(1) Saubolle MA, Sussland D. Nocardiosis: Review 
of Clinical and Laboratory Experience. J Clin 
Microbiology, Oct 2003, p 4497-4501. 

(2) Corti ME, Villafañe Fiorti MF. Nocardiosis: 
A review. Int J Infect Dis 2003; 7: 243-250.

(3) Lederman ER, Crum NF. A Case Series and 
Focused Review of Nocardiosis – Clinical and 
Microbiological Aspects. Medicine, 2004;83: 
300-313

(4) Kofteridis et al. Primary Cutaneous Nocar-
diosis in 2 patients on immunosuppressants. 
SJID vol 37, no 6-7 2005; 507-510.

20/8 akutmottagningen, karolinska Solna. 
akutläkare. 
En 58-årig man söker pga. kattbett. Han 
uppger att han blivit biten av en vildkatt-
unge i vänster ringfinger för 6–7 veckor 
sedan under vistelse i Tyskland där han i 
längre perioder vårdar sin gamla mor. Initialt 
har han fått olika behandlingsförslag inkl. 
både ciprofloxacin och sulfapreparat men 
under denna tid upplevt allmän försämring, 
rodnad upp mot armbågen och svullna 
körtlar i armhålan. Sedan ett dygn tillbaka 
medicinerar han med amoxicillin 1g x 3 och 
känner sig redan lite bättre men kommer 
nu för kontroll innan han reser tillbaka till 
Tyskland igen. I journalen under rubriken 
status noteras endast ”Oretat kattbett dig IV 
sin. på båda sidorna om PIP-leden. Rodnad 
vid armbågen. Lymfkörtlar under axillen 
ej svullna”.

Patienten bedöms ha fått adekvat antibio-
tikabehandling och rekommenderas komma 
tillbaka om han inte är bättre efter tre dagar 

”för tillägg av stafylokockspecifik antibiotika”. 
Tetanusbooster gives. CRP 14.

23/8 akutmottagningen karolinska Solna. 
akutläkare. 
I journalen noteras nu även att patienten 
sedan 10 år har en recidiverande blåscancer 
som han får lokal behandling för med jämna 
mellanrum. Det framkommer också att han 
sedan kattbettet, förutom svullnad lokalt 
över pekfingret, i armbågsvecket och i axillen 
även haft en kraftigt förstorad körtel i fossa 
supraclavikularis vä. Nu åtminstone delvis 
regress av dessa besvär men upplever mycket 
långsam förbättring och söker nu innan han 
ska åka tillbaka till Tyskland igen för att 
fråga om det verkligen räcker med ytterligare 
två dagars antibiotikakur. I status noteras 
ett gott allmäntillstånd, temp 37,2, normala 
auskultationsfynd och blodtryck samt på 
vänster pekfinger två millimeter stora knölar 
på platsen för bettet över fingerblomman. 
Svullen lymfkörtel vänster armbåge 3x2 
cm och fossa supraklavikularis vä 2x1 cm. 
Infektionsbakjour konsulteras per telefon 
och patienten får recept på ytterligare två 
veckors behandling med amoxicillin.

Helena HerVIUS aSklIng 
Specialistläkare, Karolinska Solna
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Fallbeskrivning 

en 58-årig man  söker hjälp efter att ha blivit biten av katt 

12/9 Telefonkontakt. Infektionsläkare.
Patienten ringer från Tyskland. Ett litet 
sår på fingret har tömt sig på var. Fortsatt 
svullna lymfkörtlar. Får rådet att söka läkare 
i Tyskland och ta amoxicillin ytterligare 
en vecka.

20/9 akutmottagningen karolinska Solna. 
Infektionsläkare. 
Patienten söker ånyo pga. utebliven förbätt-
ring med sjukdomskänsla och svullna lymf-
körtlar. Han har också senaste dygnen haft 
besvär med smärtor i hö öra vid tuggning 
och sväljning samt obehag vid berörning av 
ytterörat. I anamnesen noteras nu att de små 
såren på vä pekfinger läkte helt initialt och 
att en progredierande lymfkörtelsvullnad 
noterades av patienten ca två veckor senare. 
Patienten har inte noterat någon feber men 
hela tiden känt sig trött och haft mycket 
besvär med svettningar. Kattungen levde 
vild tillsammans med resten av kattfamiljen 
i patientens moders gamla övervuxna vil-
laträdgård i Kreseld, Tyskland. Kattungen 
dog dagen efter bettet och patienten har inte 
blivit erbjuden rabiesvaccination. I status 
noteras opåverkat allmäntillstånd, temp 
37,4 och på vä pekfingers fingerblomma en 
liten lilaröd missfärgning och millimeterstor 
papel samt en centimeterstor lymfkörtel 
medialt vänster armveck och i fossa supra-
clavikularis. Höger öra är svårinspekterat 
och ömmande. Öronjouren undersöker 
patienten och konstaterar en högersidig 
extern otit. Bartonellaserologi skickas till 
UAS och tularemiserologi till SMI. Postex-
positionsprofylax för rabies påbörjas. Recept 
Doxyferm 200mgx1x4 veckor utskrives. 

28/9 eva Hjelm på mikrobiologen UaS 
ringer till infektionsmottagningen och 
meddelar att patienten har ”skyhöga titrar” 
tydande på infektion med bartonella hen-
selae. 

6/10 Telefonkontakt. Infektionsläkare.
Patienten mår bättre och upplever regress 
av lymfkörtelsvullnaden men fortsatt trött-
het och mer svettningar än normalt. Han 
beskriver också att han sökte öronläkare i 

Tyskland 21/9 pga. tilltagande smärtor i örat 
och behandlades då med Dalacintabletter 
och lokalt med alsolspritstamponad och 
örondroppar för ”abscess” i örat. 

14/10 Telefonkontakt Infektionsläkare.
Ånyo allmänna sjukdomssymtom. Återbesök 
bokas när han återkommer till Sverige nästa 
gång. Immunosuppression/spridd malignitet 
måste beaktas enligt journalanteckning. 

9/11 Återbesök Infektionsmottagningen. 
Patienten känner sig mycket piggare. För-
nekar viktnedgång och feber. Upplevde 
själv markant förbättring i samband med 
dalacinkuren för ”öronabscessen”. I status 
noteras nu en halvcentimeter stor lymf-
körtel supraklavikulärt och en dito längs 
sternocleidomastoideus på höger sida. På 
pekfingret finns inga kvarvarande märken 
efter bettet men däremot färska rivmärken 
på underarmarna (Det fanns fler vildkatter 
kvar i trädgården!). SR 2. Hb 166. Konva-
lescentserum tas.

24/11 Bartonellaserologi visar signifikant 
titersänkning. Toxoplasmaserologi negativ. 

cat scratch disease (cSd) orsakas av bak-
terien bartonella hensleae och förekommer 
i hela världen. De flesta fallen kan relateras 
till kontakt med katter och särskilt med 
kattungar som endast fungerar som bärare 
och inte själva insjuknar. Det typiska för-
loppet beskrivs som en liten lilarodnad 
pustel eller papel på inokulationsplatsen, 
t.ex. bett eller rivmärke. Papeln kvarstår i 
några veckor och kan upptäckas hos ca 2/3 
av patienterna. Efter ca två veckor börjar 
regionala lymfkörtlar svullna upp och bli 
ömma. Regional lymfkörtelsvullnad före-
kommer hos >90% hos patienterna och 
läker ut spontant inom en period på flera 
månader och i hälften av fallen är detta 
det enda symptomet. Övriga symptom 
är oftast milda och kan vara feber, allmän 
sjukdomskänsla, dålig aptit samt huvudvärk. 
Hos de flesta immunkompetenta patienter 
läker CSD spontant ut efter 1–2 månader 
och det är osäkert om antibiotikabehand-

ling är av värde överhuvudtaget hos friska 
patienter med milda besvär. Sjukdomen kan 
dock kompliceras av ett flertal olika tillstånd 
som till exempel: Parinuds oculoglandulära 
syndrom med konjunktivit och preauri-
culär lymfadenopati, aseptisk meningit, 
osteomyelit, encephalopathi, endokardit, 
pneumoni och hemolytisk anemi. Regional 
lymfkörtelförstoring i hals och huvudregion 
kan förstås vara svårt att särskilja från andra 
tillstånd och malignitet men vid verifierad 
kontakt med katter bör CSD alltid beaktas. 
För vår patient gick det ju bra även om kon-
takterna på akutmottagningen illustrerar 
vikten av en god anamnes och kännedom 
om mindre vanliga infektioner. Om en 
infektionsläkare hade träffat patienten redan 
första gången hade han kanske besparats 
två besök på akuten. Däremot verkar det 
som om han fick en massa antibiotika helt 
i onödan?!? 
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Yngreläkarspalten

Nytt år och ny yngreläkarrepresentant i Infektions-
läkarföreningens styrelse. Jag heter Gunlög Rasmus-
sen och är sedan 1999 bosatt i Örebro dit jag kom 
efter läkarutbildning och kortare tids vikariat vid 
infektionskliniken i Umeå. Efter AT fortsatte jag vid 
infektionskliniken där jag nu varit sedan 2001. 

I det vardagliga arbetet som ST-läkare är det inte 
alltid lätt att hitta balansen mellan kliniskt arbete och 
teoretisk utbildning med tid för studier, kurser och 
handledning för att få så bred medicinsk kompetens 
som möjligt. Dessutom ska vi förbättra vår kommu-
nikativa förmåga och utveckla vår kompetens inom 
ledarskap och kvalitetsutveckling. Till vår hjälp är en 
ny målbeskrivning snart färdigställd enligt Socialsty-
relsens föreslagna modell för specialisttjänstgöring (se 
Yngreläkarspalten nr 1/2006). Specialist Utbildnings 
Kommittén (SPUK) fortsätter detta intensiva arbete 
under våren och vi hoppas komma med en mer utför-
lig rapport i senare nummer av Infektionsläkaren. 

En annan viktig del som SPUK arbetar med är det 
årliga diagnostiska provet som i år är planerat till vecka 
16–17. Detta är verkligen ett bra utbildningstillfälle 
att ta vara på både i form av genomgång och diskus-
sion med sin handledare kring infektionsfall, men 
även ett sätt att belysa kunskapsbrister och fortsatta 
utbildningsbehov. 

Jag ser fram emot att få vara med och arbeta med 
utbildningsfrågor på ST-nivå och tar gärna emot 
idéer, synpunkter och önskemål om frågor som rör 
ST-läkare och vår utbildning. 

Till sist ett stort tack till Gunilla Ockborn för ett 
mycket engagerat arbete under två år med styrelsen, 
ungt forum och SPUK.

GuNlöG rasmusseN
Styrelsens yngreläkarrepresentant

gunlog.rasmussen@orebroll.se

sepsis 2007
Primärt omhändertagande av patient med svår 
infektionssjukdom/septisk chock

Wilandersalen, kl 10–16, 2007-04-26
Örebro Universitetssjukhus.

Tidig, målinriktad behandling av patient med svår sepsis 
och septisk chock. 
Sten Walter, Intensiven, Ullevåls Sjukhus, Oslo 

diagnostic value of procalcitonin in the emergency 
department in the diagnosis of severe sepsis and septic 
shock. 
Prof. Frank Martin brunkhorst, Jena, Germany

Procalcitonin for prognosis in the early treatment of severe 
sepsis and septic shock in the IcU. 
Prof. Herwig Gerlach, berlin, Germany

Finns det ännu plats för steroider vid behandling av svår 
sepsis och septisk chock?
Jan Sjölin, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, 
Uppsala

antibiotikabehandling vid svår sepsis och septisk chock 
– när och vad?
Tomas Vikerfors, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 
Örebro

behandling med Xigris i Sverige? För lite eller för mycket? 
con and pro.
bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska sjukhuset, 
Stockholm och Lars berggren, Anestesikliniken, Universi-
tetssjukhuset, Örebro

Initial vätsketerapi vid septisk chock, kolloida eller kris-
talloida lösningar?
Hans Hjelmqvist, Anestesikliniken, Karolinska sjukhuset, 
Stockholm.

Värdet av ett nationellt register för IVa-vårdad patient 
med allvarlig infektionssjukdom. erfarenheter från inten-
sivvårdsavdelning i Umeå.
Ola Winsö, Anestesikliniken, Umeå Universitetssjukhus

Vidareutbildning för specialister inom intensivvård och 
infektionssjukdomar.

Välkommen med anmälan på Internet: 
http://www.orebroll.se/uso/utbildning/sepsis

Sista anmälningsdag 12 april 2007.
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kongresser & möten 2007

22 feb +  omhändertagande av den njurtransplanterade patienten
29 mars  Umeå, www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3196

25-28 feb 14th conference on retroviruses and opportunistic 
Infections 
Los Angeles, http://www.retroconference.org/2007/ 

5-9 mars Sepsis på akutmottagningen och IVa (Sk-kurs b:05) 
Linköping 
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2742 

6 mars Wyeth academy Symposium 2007 
berns Salonger, Sthlm 

7-9 mars Focus on Fungal Infections 17 
San Diego, USA 
http://www.imedex.com/announcements/269.asp 

9 mars- Svensk-etiopisk kurs i Tropikmedicin II
30 mars  Etiopien, http://www.karolinskaeducation.ki.se/ 

15-17 mars IX International Jena Symposium on Tick-borne  
diseases (IJSTd-IX) 
Jena, Tyskland, http://www.ijstd-ips.fli.bund.de/ 

21-22 mars The challenge of antibacterial drug development 
San Diego, USA 
http://www.healthtech.com/2007/bac/index.ASP

22-24 mars australasian Society for Infectious diseases annual 
Scientific meeting 
Hobart, Tasmanien, Australien 
http://www.racp.edu.au/asid/asm.htm 

24 mars World Tb day 

25-30 mars HIV Vaccines: From basic research to clinical Trials 
Whistler, bC, USA 
https://www.keystonesymposia.org/Meetings/ViewMeet-
ings.cfm?MeetingID=856 

27-30 mars 27th International Symposium on Intensive care and 
emergency medicine (ISIcem) 
bryssel, belgien 
http://www.intensive.org/1/main.asp?L1=1&L2=1&L3=1 

28-30 mars 5th european HIV drug resistance Workshop 
Cascais, Portugal 
http://www.virology-education.com/courses-work-
shops/Current_programs/5th%20Eur%20Res/
5th%20%20EU%20Introduction.htm 

31 mars- 17th eccmId
3 april München, Tyskland, http://www.akm.ch/eccmid2007/ 

11-15 april eaSl 2007 - The 42nd annual meeting 
barcelona, Spanien 
http://www.easl.ch/cong_annu.htm 

12-15 april Infektionsläkarföreningens Fortbildning 
Pärnu, Estland 
www.infektion.net/filer/fortbildning_silf_vt_2007.pdf 

26 april Sepsis 2007. Primärt omhändertagande av patient med 
svår infektionssjukdom/septisk chock 
Wilandersalen, kl 10–16, Örebro Universitetssjukhus. 
http://www.orebroll.se/uso/utbildning/sepsis

26-27 april Vad behöver infektionsläkare veta om hepatologi/ 
leversjukdomar? del 2 
Stockholm 
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3111 

2-4 maj 25th annual meeting of the european Society for  
Paediatric Infectious diseases - eSPId 
Porto, Portugal 
http://www.kenes.com/espid2007/ 

9-11 maj mikrobiologiskt Vårmöte 
Stockholm 
http://www.mikrobiologi.net/stockholm2007/ 

9-11 maj Infektionsläkarföreningens Vårmöte 
Uppsala  
www-conference.slu.se/varmoteinfektion07/index.html 

13-17 maj The International Workshop on Tuberculosis Vaccines 
Varadero, Kuba, http://www.bvv.sld.cu/tbvaccines07/ 

20-24 maj 10th conference of the International Society of Travel 
medicine (cISTm) 
Vancouver, Kanada, http://www.istm.org/ 

20-24 maj aSm 107th general meeting 
Toronto, http://www.asm.org/meetings/ 

25-29 maj 5th european congress on Tropical medicine and  
International Health 
Amsterdam, http://www.trop-amsterdam2007.com/ 

31 maj kongressammanfattningsmöte HIV 
Lund, jens.ekholm@abbott.com 

2-5 juni 4th european meeting on Viral Zoonoses 
St Andrews, Skottland, http://www.euroviralzoon.com/ 

2-5 juni 22nd meeting of the european Working group for  
legionella Infection (eWglI) 
Stockholm, http://www.congrex.com/ewgli2007/

14-17 juni 9th International Symposium on modern concepts in 
endocarditis and cardiovascular Infections 
Heidelberg, Tyskland, http://www.cardiocore.de/ 

22-25 juli 4th IaS conference on HIV Pathogenesis, Treatment 
and Prevention 
Sydney, Australien, http://www.ias2007.org/ 

23-24 aug Vad behöver infektionsläkare veta om hepatologi/ 
leversjukdomar? del 3 
Stockholm 
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3111 

27-31 aug antimikrobiell terapi 
Lund 
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2533 

30 aug- Infektionsforum 2007
1 sept  Sandhamn, salpi.bernhardt@pfizer.com 

6-9 sept 24th SSac meeting 
Tampere, Finland 
http://www.srga.org/SSAC/index.html 

7-9 sept Zoonosforum 
Ottenby, Södra Öland 
Salpi bernhardt, Pifzer Ab 

13-14 sept nordic Hepatitis meeting 
Oslo, Norge, birgitta.mansen@roche.com 

13-15 sept one Hundred Years of Tropical medicine 
London, UK, http://www.rstmh.elsevier.com/ 

17-19 sept malaria Vaccines for the World: mVW 2007 
London, UK 
http://www.meetingsmanagement.com/mvw_2007/ 

17-20 sept 47th Icaac 
Chicago, USA, http://www.icaac.org/ 

15-18 okt barninfektioner som kräver sjukhusvård (Sk-kurs b:39) 
Solna, www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2460 

24-27 okt 11th european aIdS conference (eacS) 
Madrid, Spanien, http://www.eacs-conference2007.com/
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, svenska Infektionsläkarföreningen

Rusthållargården Arild, Skåne 4–6 september 2006

Närvarande: Åsa Hallgårde, britt-Marie Eriksson, Per Follin, Göran Günther, bengt Wittesjö, Erik Sandholm, 
Gunilla Ockborn, Karin Lindahl  

§ 1 
Ordförande Å.H. öppnade mötet.

§ 2 
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes P.F.

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
17 maj 2006 granskades och fastställdes. 
Därefter lades protokollet till handling-
arna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren 
G.G. 
Inkomna remisser: Från Socialstyrelsen: 
”Rekommendationer för preventiva insat-
ser mot tbc”. Styrelsen beslutade att besvara 
remissen.

Styrelsen beslutade att utse Gisela Otto 
till ny IPULS-granskare. Hon efterträder 
Hans Holmberg, som härmed avtackas för 
ett utomordentligt gott arbete.

Socialstyrelsen och försäkringskassan har 
fått ett gemensamt regeringsuppdrag att ta 
fram ett nationellt stöd i sjukskrivningspro-
cessen. Man önskar nu förslag på personer 
som har intresse av att delta som expert 
i detta arbete. Detta diskuterades och en 
diskrepans uppfattades mellan uppdragets 
betydelse, dess omfattning och de resurser 
man avser att tilldela för dess genomför-
ande. Tyvärr har detta inneburit att man ej 
lyckats finna någon volontär i föreningen. 
Styrelsen beslutade att genom ordföranden 
Å.H. framföra vår synpunkt.

G.O. kommer att representera föreningen 
på ett möte om SPUR-verksamheten på 
Svenska Läkaresällskapet.

§ 6 Rapport från vetenskaplige sekr. P.F.
Besvarade remisser: Från Socialstyrelsen: 
”Förslag till ny föreskrift om barnvaccina-
tionsprogrammet” (Dnr 33-03233/2006). 
Besvarad av Marianne Jertborn.

Programmet för rikstämman diskuterades 
liksom Justus Ström-föreläsningen, som 
handläggs av styrelsen för fonden.

Förutom arrangemang av två egna sympo-
sier har ytterligare totalt 29 abstract inkom-
mit till föreningens program för rikstämman. 
Dessa fördelades på 9 fria föredrag och 20 
posters. Samordning kommer att ske med 
närliggande sektioner för att ha program-
punkter under ca 2 ½ dag i anslutning till 
specialistområdet Infektionssjukdomar.

§ 7 Remisshantering
Styrelsen hantering av remisser som inkom-
mer till föreningen diskuterades. Styrelsen 
beslutade att alla remisser som tillställs för-
eningen ska sändas ut till samtliga medlem-
mar i styrelsen för bedömning och förslag 
till vem som kan tänkas vara lämplig att 
besvara den. 

§ 8 Rapport från skattmästaren B.W.
B.W. redogjorde för delårsbokslutet. 

Som ny ordinarie medlem i föreningen 
antogs: Anna Johansson (Karlstad). 

Som ny associerad medlem i föreningen 
antogs: Jonas Swanberg (Jönköping).

§ 9 Rapport från fortbildningsansv. K.L.
Fortbildningsprogrammet för återstående 
delen av 2006 och inledningen av 2007 pre-
senterades av K.L. Närmast ges fortbildning 
i Endokrinologi, nefrologi och immunologi 
5–6 oktober. Vårens fortbildning förläggs till 
Pärnu i Estland 12–15 april 2007. Mötets 
program diskuterades.

§ 10 Redaktörens ärenden E.S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3 (vol. 10) 
2006 presenterades av E.S och fastställdes. 
Ett utkast till nr 4 föredrogs.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK G.O. 
G.O. Presenterade programmet för Ungt 
Forum. Temat blir praktiskt smittskydd. 
Avgiften fasställdes till 500 kr per delta-
gare och baseras på kostnaden för fortbild-
ningen.

SPUKs arbete med målbeskrivningen 
fortsätter. F.n. är det få s.k. Äkta SK-kurser, 
dvs. finansierade av IPULS, som SPUK har 
att prioritera. Styrelsens ståndpunkt är att 
den övervägande delen av SK-kurserna ska 

vara äkta. Andra kurser i basutbudet för 
specialistutbildningen bör vara oberoende 
finansierade av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL).

§ 12 Programgrupper
Endokardit-programmet är reviderat. Tryck-
ning är på gång för UVI-programmet. Led- 
och skelettinfektioner ska ev. genomgå en 
revision. Arbetet i sepsis-gruppen pågår och 
upprop för gruppen viral meningo-encefalit 
planeras i nästa nummer av Infektionslä-
karen.

Programgrupperna ska ta fram kvalitets-
indikatorer som kan användas i det lokala 
kvalitetsarbetet. Redovisning av dessa indi-
katorer kan med fördel tas med i föreningens 
årliga verksamhetsenkät.

§ 13 Chefsmötet
Föreningens årliga chefsmöte hålls på Johan-
nesbergs slott 19–20 oktober. Programmet 
diskuterades. På mötet tas Framtidsgruppens 
arbete upp och bildar underlag för grupp-
arbetet. Frågan kan ställas för vem/vilka vi 
skriver. Där det går bör s.k. ”cost-benefit”-
analyser läggas till. Andra ämnen som bör 
diskuteras är DRG-gruppens gemensamma 
skrivning, samt EU-arbetstidernas betydelse 
för verksamheten i landet.

§ 14 Styrelsens arbetsformer 
Föreningens årsmöte hålls onsdag 29 novem-
ber kl. 18.30 på Svenska mässan i Göte-
borg. Medlemsmiddag planeras därefter på 
Världskulturmuseet. Torsdag 30 november 
träffas avgående och tillträdande styrelse för 
överlämning. Styrelsens mötestider 2007: 
onsdag 17 januari och onsdag 21 mars. Vid 
vårmötet i Uppsala 9–11 maj. Styrelseinter-
nat 3–5 september. Vid chefsmötet18–19 
oktober.

§ 15 
Ordförande Å.H. avslutade mötet.

görAn günther, Facklig sekreterare
åsA hAllgårde, Ordförande
Per Follin, Protokolljusterare
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, svenska Infektionsläkarföreningen

Johannesbergs slott, Gottröra, 19 oktober 2006

Närvarande: Åsa Hallgårde, britt-Marie Eriksson, Per Follin, Göran Günther, bengt Wittesjö, Erik Sandholm, 
Gunilla Ockborn, Karin Lindahl  

§ 1 Ordförande Å.H. öppnade mötet.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföran-
den valdes K.L.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet 
den 4–6 september 2006 granskades och 
fastställdes. Därefter lades protokollet till 
handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekr. G.G. 
Föreningen kommer att träffa Svenska Läka-
resällskapets avgående vd Christer Edling 16 
november för diskussion angående sällska-
pets 200-års jubileum 2007. 

Styrelsen beslutade att finansiellt stödja 
den av föreningen utsedda representanten 
Ingrid Nilsson-Ehles deltagande i det årliga 
mötet för UEMS Section for Infectious 
Diseases 8–9 september 2006.

Inkomna remisser: Från Socialstyrelsen: 
”Handbok om smittspårning vid sexuellt 
överförda infektioner”. Handboken kom-
pletterar Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om smittspårning (SOSFS 
2005:23). Styrelsen beslutade att besvara 
remissen. Från Sveriges läkarförbund: Pro-
memorian ”Sekretess i försäkringsföretag 
för uppgift om genetisk undersökning och 
genetisk information.” Styrelsen beslutade 
att inte besvara remissen.

§ 6 Rapport från vetenskaplige sekr. P.F.
Det slutliga programmet för årets rikstämma 
presenterades av P.F.

Vid Svenska Läkaresällskapets ordinarie 
fullmäktigemöte 24 oktober representeras 
föreningen av Å.H. och P.F. 

Besvarade remisser: Från Socialstyrelsen. 
”Rekommendationer för preventiva insatser 
mot tbc”. Bevarad av Per Hagstam.

§ 7 Rapport från skattmästaren B.W.
B.W. redogjorde för årets bokslut per 30 
september som visade ett mindre underskott 
på 28 554 kr med en omsättning på 724 
382 kr. Balansräkningens summa av skulder 
och kapital är 479 058 kr.

Som nya ordinarie medlemmar i fören-
ingen antogs: Helena Berggren (Uppsala), 
Robin Brittain-Long (Göteborg), Helena 
Janols (Falun) och Jens Raffelsberger (Lin-
köping). 

§ 8 Rapport från fortbildningsansv. K.L.
Våren fortbildning i Pärnu i Estland 12–15 
april 2007 har annonserats i Infektionslä-
karen. Anmälan sker för medlemmarna via 
föreningens hemsida eller IPULS. För indu-
strideltagare sker anmälan via IPULS.

Infektionsläkarföreningens Fortbild-
ning: Endokrinologisk, Immunologisk och 
Nefrologisk Up-date på Steningevik 4–5 
oktober samlade 23 deltagare.

Styrelsen beslutade att externa föreläsare 
vid av föreningen anordnad forbildning, dvs. 
ej medlemmar i föreningen, ska arvoderas.

K.L. presenterade utbildningsguiden, en 
nätbaserad kompetensmapp för läkare att 
använda för att fortlöpande dokumentera 
meriter och fortbildning. Portalen/mappen 
ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet 
och Sveriges läkarförbund och är tänkt att 
användas t.ex. som stöd i utvecklingssam-
tal.

§ 9 Redaktörens ärenden E.S.
Innehållet i Tidningen Infektionsläkaren nr 
4 (vol. 10) 2006 presenterades av E.S och 
fastställdes. Nr 1 (vol. 11) föredrogs översikt-
ligt. Katarina Westling kommer framgent att 
regelbundet medverka som kåsör i Dagens 
Medicin.

§ 10 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK G.O. 
Den av K.L. ovan presenterade utbildnings-
guidens användbarhet kommer att testas av 
en ST-läkare och en erfaren specialist. 

SPUKs arbete med målbeskrivningen 
för ST har resulterat i ett förslag till mål-
beskrivning där varje mål kan indelas i 
delmål, lärandeprocess och uppföljning. 
Förslaget presenteras under chefsmötet i 
Gottröra. 

§ 11 Programgrupper
Gruppen viral meningo-encefalit är under 
formering.

§ 12 Ordförande Å.H. avslutade mötet.

görAn günther, Facklig sekreterare
åsA hAllgårde, Ordförande
kArin lindAhl, Protokolljusterare

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen 
välkomnar följande nya medlemmar 

som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Per Gustafson, Malmö
Gunnar Nylén, Karlstad
Malin Inghammar, Lund

Anna-Karin Jansson, Uppsala
Jacob Paues, Linköping
Martin Angelin, Umeå

Therese Lindgren, Umeå
Johan Hansson, Umeå
Julia Lenzen, Skövde

Tuulikki Tovatt, Huddinge
Friedrich Kroat, Östersund

Associerade:
Erik Svensson,Göteborg  

(ändrat fr ordinarie)

 Om ni inte får tidningen, inte finns 
med i matrikeln eller inte får SJID 
var goda och kontakta vår kassör  

bengt Wittesjö,  
Gefionvägen 1, 371 41 Karlskrona, 

e-mail: bengt.wittesjo@telia.com

diagnostiskt prov 2007
Vi vill redan nu uppmärksamma på 
att årets diagnostiska prov kommer 
att gå av stapeln omkring v 16–17. 
Provet kommer liksom tidigare att 
skickas ut till varje klinik i förväg.
För specialistutbildningskommittén 
(SPUK) bengt björkholm 
(bengt.bjorkholm@infect.gu.se)
Har ni frågor hör gärna av er till mig!
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§ Protokoll fört vid svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte

Svenska Mässan, Göteborg 29 november 2006

Närvarande: 41 medlemmar utöver styrelsen. 

§ 1
Ordförande Åsa Hallgårde förklarade mötet 
öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Åsa Hall-
gårde.

§ 3
Till sekreterare för mötet valdes Göran 
Günther.

§ 4
Till protokolljusterare valdes Eva Gustafsson 
och Åke Örtqvist

§ 5
Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§ 6
Dagordningen godkändes.

§ 7
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 
presenterades av Åsa Hallgårde och godkändes 
av årsmötet. Under denna punkt yttrade sig 
Stig Cronberg med en fråga angående remissva-
rens tillgänglighet för medlemmarna. Styrelsen 
anförde att vilka remisser som besvarats och 
av vilka medlemmar regelbundet protokoll-
förs. Svaren finns tillgängliga hos sekreterarna 
och är i allmänhet en del av ett samlat svar 
från Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges 
läkarförbund.

§ 8
Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade 
föreningens ekonomi. I bokslutet per 30 
september redovisades 695828 kr i intäkter 
och kostnader på 724382 kr. Årets resultat 
gav 28554 kr i underskott. Balansräkningen 
visade tillgångar på 479058 kr när utgående 
eget kapital, ingående balans och föreningens 
skulder summerats. Programgruppskontot 
har ett kapital på 827779 kr efter bokförda 
kostnader. 

Utbildningsverksamheten genererar över-
skott och gör det möjligt att subventionera 
fortbildningsavgifterna till klinikerna. 

Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond 
är reviderad och räkenskaperna har befunnits 
vara i god ordning.

Föreningen hade 30/9 2006 sammanlagt 
687 medlemmar, varav 551 ordinarie medlem-
mar, 88 pensionärer, 20 associerade ordinarie, 
samt 28 associerade pensionärer. Under året 

har föreningen antagit 17 nya ordinarie med-
lemmar. Av totalantalet medlemmar är 45 
(6,6%) icke samtidigt medlemmar i Sveriges 
läkarförbund.

§ 9
Revisionsberättelsen föredrogs. Räkenskaperna 
befanns vara förda med god ordning och med 
vederbörliga verifikationer. Revisorernas förslag 
om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades enhäl-
ligt av årsmötet.

§ 10
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60 
kr för associerade och 0 kr för pensionerade 
medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna 
bifölls och fastställdes av årsmötet. 

§ 11
Valberedningens förslag till styrelse för 2006–
2007 och övriga förtroendeposter föredrogs av 
Jonas Bonnedahl. I valberedningen har även 
Hans Beckman och Åke Åkesson ingått. Års-
mötet valde enhälligt enligt detta förslag:

Vice ordförande (2 år): Torsten Holmdahl 
(nyval)

Facklig sekreterare: (2 år): Stephan Stenmark 
(nyval)

Skattmästare: Bengt Wittesjö (omval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år): Anna Jer-

keman (nyval)
Övrig ledamot, yngreläkare (2 år): Gunlög 

Rasmussen (nyval)
Styrelsemedlemmar valda för 2 år tom. 

2007:
Ordförande: Åsa Hallgårde
Vetenskaplig sekreterare: Per Follin
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Karin 

Lindahl
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 

2003–2004 valdes Susanna Bérczy-Söderblom 
(omval) och Peter Lanbeck (omval) och till 
suppleant valdes Lars Hagberg (omval).

Till ordinarie ledamöter i Svenska Läkare-
sällskapets fullmäktige valdes Åsa Hallgårde 
(omval) och Per Follin (omval). Till supple-
anter valdes Torsten Holmdahl (nyval) och 
Bengt Wittesjö (omval).

Till ordinarie ledamot i Specialitetsförening-
arnas representantskap i Sveriges läkarförbund 
valdes Åsa Hallgårde (omval) och till suppleant 
valdes Stephan Stenmark (nyval).

Föreningens firmatecknare är var för sig 
ordföranden Åsa Hallgårde och skattmästaren 
Bengt Wittesjö.

Årsmötet utsåg Britt-Marie Eriksson till 
sammankallande i valberedningen (tom. 2009). 
Övriga medlemmar är Hans Beckman (tom. 
2007) och Jonas Bonnedahl (tom. 2007). 

§ 12
Karin Lindahl informerade om föreningens 
fortbildningsplanering kommande verksam-
hetsår. Vårmötet 2007 hålls i Uppsala 9–11 
maj och annonserades av Göran Günther. 
Registreringen till mötet öppnar 1 decem-
ber.

Britt-Marie Eriksson redogjorde för pro-
gramgruppsarbetet och påminde om grup-
pernas uppdrag att ta fram kvalitetsvariabler 
för respektive ämne.

§ 13
Priset för bästa muntliga framställning vid 
årets riksstämma tilldelades Martin Lagging för 
presentationen ”IP-10 predicts viral response 
and terapeutic outcome in difficult-to-treat 
patients with HCV Genotype-1 infection”.

§ 14
Tomas Vikerfors presenterade en nätportal-
baserad hantering av föreningens kvalitetsre-
gister som tillhandahålles av företaget ”In Excel 
inovation AB”. Örebro läns landsting har via 
sin landstingsdirektör garanterat den initiala 
kostnaden och första årets drift med 300 Tkr. 
Därefter är kostnaden 100 tkr per år. Inom 
denna ram ryms 6–8 register. Mötet uttalade 
sitt stöd för projektet under förutsättning att 
brukarna och föreningen äger sina data.

Formen för vårmötet diskuterades. Åsa Hall-
gårde ställde frågan om mötet ska öppnas även 
för sjuksköterskor. Efter diskussion beslutade 
mötet att avvakta med beslut i frågan.

§ 15
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avtackades Britt-Marie Eriksson, 
Göran Günther, Gunilla Ockborn och Erik 
Sandholm, som valt att lämna styrelsen, för 
utomordentliga insatser för föreningen.

görAn günther, Facklig sekreterare
evA gustAFsson, Protokolljusterare
åke örtqvist, Protokolljusterare
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Nyåret 2007

Visst lider Tiden!
Såvitt jag förstår,
av vad man sa mig härförliden,
så har den ont – just när den går.

Ty den har gått nu sen debuten
rätt många sekler, rätt många år.
Och att man då blir leabruten
och kan få ont, man lätt förstår.

Finns nåt som hjälper de trötta benen,
som gör att lidandet mindre är?

– Supp Voltaren kan han få i grenen,
så blir effekten just – temporär.

Det vore fint – ja visst, tanken tjusar.
Men här finns också en inbyggd risk:
att han blir så bra att Tiden rusar!
Då har vi gjort honom alltför frisk.

Han får väl dras då med ledgångsskramlet
och köa upp till nån ortoped,
mens vi bönfaller – som en gång Hamlet –
att Tiden ej måtte gå ur led!

Johan Lindberg




