Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen
2010-12-02 till 2011-12-01
Styrelse
Jan Källman (ordförande), Maria Werner (vice ordförande), Torsten Holmdahl (adj vice
ordförande), Anders Johanson (vetenskaplig sekreterare), Stephan Stenmark (facklig sekreterare),
Hans Norrgren (skattmästare), Jonas Sundén-Cullberg (utbildningsansvarig), Kristina Cardell
(redaktör) och Camilla Lorant (yngre läkare).
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton var för sig Jan Källman och Hans
Norrgren.
Valberedning
Åsa Hallgårde (sammankallande), Jonas Bonnedahl och Torsten Holmdahl.
Revisorer
Bengt Wittesjö, Lars Ljungström och Karlis Pauksen(suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
 Ledamot Svenska Läkaresällskapets riksstämmodelegation: Rune Andersson.
 Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Jan Källman, Anders Johansson.
 Svenska Läkarförbundets fullmäktige: Stephan Stenmark, suppleant Jan Källman .
 Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Jan Källman, suppleant
Stephan Stenmark.
 Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet. ordinarie: Lars Hagberg, Anna
Färnert, Jonas Hedlund och suppleanter Birgitta Evengård, Kristoffer Strålin, Magnus Gisslén.
 Erik Sandholm är infektionsläkarföreningens konsultationsläkare i läkarförbundet.
Representation i UEMS
Ingrid Nilsson-Ehle och Karin Lindahl (suppleant).
Representation i ESCMID, Infectious Disease Professional Affairs commintee.
Jan Källman
Stramanätverket
Nätverket av landets lokala Stramagrupper som bildades i maj 2011 för att bevara Stramas fria röst
och för att ta över driften av hemsidan www.strama.se. Övertagandet av hemsidan skedde rent
formellt 1/11 2011. Nätverkets AU består av: ordförande valdes Hans Fredlund Örebro, vice
ordförande Stephan Stenmark Umeå, Lars Blad Sundsvall, Katarina Hedin Växjö, Inga Odenholt
Malmö och Göran Günther Uppsala (adjungerad med ansvar för IT frågor).

Möten
Årsmötet 2010 hölls den 2 december på Svenska mässan, Göteborg. Styrelsemöten har hållits
13 januari, 16 mars, 11 maj, 30 augusti – 1 september och 11 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte
hölls 11 maj i samband med vårmötet i Göteborg. Protokoll återfinns på www.infektion.net
Chefmötet hölls den 13-14 oktober på Ulfsunda slott. Mötet samlade styrelsen och deltagare från
alla kliniker.
Vid mötet diskuterades Infektionsklinikernas framtidsvisioner, kvalitetsarbete, hur vi ska arbeta
vidare med kvalitetsregistret för ledinfektioner, Infektionsverktyget, Stramas 10-punkts program,
Nysam, information om EUCAST, EMA, ECDC och en genomgång av verksamhetsenkäten.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Jan Källman
Svenska Läkarförbundets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Stephan Stenmark
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen representerades av Jan Källman
Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande nya ordinarie medlemmar:
Sahra Abdulle, överläkare, Inf klin NÄL, Trollhättan
Annu Kirsi Sorri, ST-läkare, Inf klin, Uppsala
Sandra Samuelsson, ST-läkare, Inf klin, Halmstad
Anne Lundin, ST-läkare, Inf klin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Per Nived, ST-läkare, Inf klin, Centralsjukhuset Kristianstad
Pernilla Lundgren, ST-läkare, Inf klin, NÄL
Olof Säll, ST-läkare, Inf klin, Örebro
Thomas Schön, ST-läkare, Inf klin, Kalmar
Markus Kalén, ST-läkare (Med + Inf), Med klin, Nyköping
Gunilla Aslam, ST-läkare, Inf klin, Gävle
Jon Olinder, ST-läkare, Infektionskliniken, Helsingborg
Niclas Johansson, infektionsläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Elisabet Skoog, ST läkare Inf klin Falu Lasarett Falun
Arsène Nzobandora, ST läkare Inf klin Akademiska Sjukhuset Uppsala
Amelie Magnander, ST läkare Inf klin Linköpings Universitetssjukhus
Mats Lindeborg, ST läkare Inf klin Akademiska Sjukhuset Uppsala
Anders Krifors, ST läkare Inf klin Västerås Lasarett Västerås
Jon Wetterberg, ST läkare Inf klin Gävle sjukhus Gävle
Aurita Juceviciene, Infektionsspecialist Inf klin, NÄL Trollhättan
Nils Block, ST läkare, Västerås Lasarett Västerås
Maria Tydén, ST-läkare Inf klin Västerås lasarett, Västerås
Åsa Wihlborg, ST-läkare Inf klin Södra Älsvborgs sjukhus, Borås
Elisabeth Karlsson, ST-läkare Inf klin Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Agnar Bjarnason, Underläkare Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Nikolaos Alexandropoulos, ST läkare Inf klin Centrallasarettet, Växjö
David Ekqvist, ST läkare Inf klin Universitetssjukhuset, Linköping
Madelen Andersson, ST-läkare Inf klin Blekingesjukhuset, Karlskrona
Johanna Repo, ST-läkare Inf klin Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
Georgeta Gabriela Stanciu, Infektionsläkare, NÄL, Trollhättan
Ann-Sofie Saidi, ST-läkare Infektionskliniken Västmanlands sjukhus Västerås
Joakim Borg, Läkare Infektionskliniken Universitetssjukhuset, Linköping
Kristina Nilsson, ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Under året har föreningen antagit följande nya associerade medlemmar:
Anders Martinsson, Verksamhetschef, Infektionskliniken i Östergötland, Linköping.
Remisser
Besvarade remisser:
-Socialstyrelsens nya förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade
infektioner
-Guldgruvan, om kvalitetsregister
-Betänkande om ny biobankslag
-Kunskapsunderlag för vaccination mot hepatit B
-Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i
operationsrum

RAF praktikant 2010-2011
Gunilla Levander, ST läkare Karlskrona
Tidningen Infektionsläkaren och www.infektion.net
Tidningen Infektionsläkaren under redaktion av Kristina Cardell med Jan Källman som ansvarig
utgivare har utkommit med 4 nummer (volym 15) under verksamhetsåret. Torsten Holmdahl är
ansvarig utgivare för hemsidan. Både tidningen och hemsidan administreras i samarbete med
Mediahuset AB.
ST
Bengt Björkholm och Harriet Hogevik har varit SILF:s externa granskare inför beslut om
specialistkompetens.
Utbildning
Fortbildningsmötet 23-25/5 hölls på Vår Gård i Saltsjöbaden . Temat var kirurgiska infektioner.
Totalbetyg 5,1 av 6. 5,5 av 6 när det gäller rekommendation av kursen till kollega. Kursen
återkommer nästa år med samma program.
Höstutbildningen om tuberkulos 17-19/10 på Ulfsunda slott var fulltecknad. Pedagogik med en
kombination av katedrala föreläsningar och interaktiva inslag, gott kursomdöme i utvärderingen.
Målsättningen kvarstår att alla infektionskliniker har ansvar för att skicka minst en deltagare till
våra fortbildningar
Programgrupper
Arbetet med uppdateringen av programmen för sepsis pågår. Programmen för urinvägsinfektioner
och endokardit på börjas under 2012.
Enkät angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2010 och tjänsteprognos för
infektionsspecialister.
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Per Arneborn
vid chefläkarmötet på Ulfsunda slott 13 oktober. Presentationen finns tillgänglig på
www.infektion.net. Från 2012 avslutas verksamhetsenkäten och jämförelsen mellan klinikerna sker
via deltagande i Nysam
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Pfizer-stipendiater 2011
2011 års Pfizerstipendie tilldelas Anna Holmberg, Lund och Johanna Sjöwall, Linköping med
37500 kr vardera

Roche stipendiet 2011
2011 års Rochestipendie tilldelas Åsa Alsiö, Skövde och Malin Ackefors, Huddinge med 37500 kr
vardera
Göran Sterners resestipendiefond
Göran Sterners resestipendiefond på 10.000 kr tilldelas Simon Athlin, Örebro

Riksstämman 2010
Riksstämman 2010 i Göteborg hade temat läkekonst i en säkrare vård.
9300 besökare
-Ungt Forum inledde programmet 30/11 Tema: Svampinfektioner med Jan Sjölin, Uppsala
-Inom ramen för Svenska Infektionsläkarföreningens program presenterades 8 fria föredrag,
modererade av Anders Johansson.
-20 postrar, postersession med Anders Johansson och Jonas Sundén Cullberg som moderatorer
-Justus Ström föreläsning med Johan Giesecke, Chief Scientist, European Centre for Disease
Prevention and Control. Titel: Lärdomar från mitt livs epidemier.
Följande symposier arrangerades:
-Svenska kliniska erfarenheter av den nya influensan A (H1N1). Arrangeras av Svenska
infektionsläkarföreningen i samarbete med Svenska barnläkarföreningen och Svensk förening för
anestesi och intensivvård. Moderatorer: Karlis Pauksens, Anders Johansson
-Hur fungerade vaccinationskampanjen mot Nya influensan A (H1N1)? Arrangeras av Svenska
infektionsläkarföreningen i samarbete med Smittskyddsenheterna i Stockholm, Skåne, Sörmland,
Värmland och Västra Götaland, Svenska barnläkarföreningen, Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket. Moderator: Åke Örtqvist
-Protesrelaterade infektioner ska stoppas (PRISS) – en samverkan mellan nationella
yrkesföreningar.
Arrangeras av Svenska infektionsläkarföreningen i samarbete med representanter från svenska
ortopedkliniker. Moderator: Bo Söderquist
-Konsensus om Otiter? – Nytt Otitkonsensus!
Arrangeras av Svensk förening för allmänmedicin i samarbete med Svenska
infektionsläkarföreningen, Svenska barnläkarföreningen och Svensk förening för
otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi. Moderator: Malin Andre
-Är det möjligt att eliminera malaria i Afrika? Arrangeras av Svensk förening för tropikmedicin och
internationell hälsa i samarbete med Svenska infektionsläkarföreningen, Svensk förening för
allmänmedicin och Föreningen för medicinsk mikrobiologi. Moderator: Anders Björkman
-Jämställd vård – en infekterad fråga? Arrangeras av Svenska infektionsläkarföreningen i samarbete
med representanter från Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi, Svensk
socialmedicinsk förening och Sveriges kommuner och landsting. Moderator. Birgitta Evengård
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Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), och metodgrupp (RAF-M)
RAF är Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets expertgrupp i antibiotikafrågor.
Medlemmar i RAF
RAF har under 2011 representerats av följande sektioner inom Svenska Läkaresällskapet:
Infektionssjukdomar genom Håkan Hanberger, Elisabeth Löwdin, Ingrid Nilsson-Ehle (t o m
augusti 2011) och Inga Odenholt, Medicinsk mikrobiologi genom Christian Giske (även ordförande
i NordicAST och RAFs representant i EUCAST), Åsa Melhus och Lennart Nilsson, Pediatrik
genom Margareta Eriksson (t o m augusti 2011), Percy Nilsson Wimar (fr augusti 2011), Allmän
medicin genom Christer Norman, Oto-rhino-laryngologi genom Ann Hermansson, Medicinsk
farmakologi genom Erik Eliasson, och
Smittskyddsinstitutet (SMI) genom Barbro Olsson-Liljequist och Karin Tegmark Wisell.
Till RAF-sammanträden har Charlotta Edlund från Läkemedelsverket varit adjungerad.
RAF-praktikanter
RAF har från 2010 haft två praktikanter som avslutade sina perioder i augusti 2011, Cecilia
Östblom från Infektionsläkarföreningen (INF) och Inga Fröding från föreningen för Medicinsk
mikrobiologi (FMM). I augusti utsågs två nya praktikanter, Gunilla Leander från INF och Karin
Liderot från FMM. De utsågs båda för en period av ett år.
Ordförande, sekreterare, representant i EUCAST
Inga Odenholt har varit RAFs ordförande 2006-2011. Från 2012 kommer Håkan Hanberger att ta
över ordförandeskapet, och han valdes enhälligt av RAF-medlemmarna.
Barbro Olsson-Liljequist har haft posten som sekreterare.
Christian Giske är RAFs representant i EUCAST och även ordförande i NordicAST.
NordicAST, tidigare RAF-M
RAF-M, som varit en metodgrupp adjungerad till RAF, upphörde 2010 och blev del av en nordisk
metodgrupp, NordicAST, med representanter från Sverige, Norge och Danmark. NordicAST är
fristående från RAF och har SSAC som huvudman. Christian Giske är ordförande i NordicAST,
och övriga svenska medlemmar är Annika Wistedt och Tinna Åhrén. Till NordicAST är Gunnar
Kahlmeter, Erika Matuschek , Magnus Unemo och Barbro Olsson-Liljequist adjungerade.
RAF har haft fyra protokollförda sammanträden, varav ett i internatform. RAFs arbete speglas på
den kontinuerligt uppdaterade hemsidan, www.srga.org.
RAFs uppdrag
RAFs hittills gällande uppdrag finns beskrivet på RAFs hemsida. Under 2011 har SMIs GD Johan
Carlson tagit initiativ till en utredning av RAFs och andra referensgruppers (RAV och RAM)
ställning i förhållande till SMI och Svenska Läkaresällskapet. Resultatet av utredningen är ännu inte
presenterat i sin helhet. RAF avser därför tills vidare fortsätta sitt arbete som tidigare.
RAF 2011 i korthet
RAFs bedömning av enskilda antibiotika har uppdaterats på hemsidan. RAF har tagit fram
rekommendationer för antibiotika vid nedsatt njurfunktion, fetma och vid behandling av barn. Det
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pågår ett arbete med att ta fram rationaldokument för dosering av aminoglykosider samt behandling
av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. RAF har deltagit i Infektionsläkarföreningens
vårmöte i Göteborg våren 2011.
RAF ingår i gemensam europeisk brytpunktskommitté för antibiotika
Processen att harmonisera MIC-brytpunkter för antibiotika i de europeiska länderna via EUCAST
(the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) är färdig 2010. Gunnar
Kahlmeter är ordförande i EUCAST, och RAF, representerat av Christian Giske, är en av sex
europeiska brytpunktskommittéer som leder detta arbete. RAF har därmed varit representerat vid
samtliga av EUCASTs möten under året. Alla förslag från EUCASTs Steering Committee har också
diskuterats och kommenterats av RAF. RAF deltar också i diskussionen om de nya antibiotika som
avhandlas av EUCAST i samråd med EMEA.
EUCASTs brytpunktstabeller gäller nu för de flesta länder i Europa. NordicAST har tagit på sig
uppgiften att hålla en nordisk tabell aktuell vad gäller språk och antibiotika men utan att göra några
avsteg från beslutade brytpunkter. Kommentarer om doseringar ingår i vissa fall.
Arbetsuppgifter för RAF´s praktikanter
Vid RAF-internatet i augusti presenterade Inga Fröding sitt arbete praktikantarbete som handlade
om infektioner med Acintobacter och behandlingsalternativ. Slutsats i korthet: Colistin var tänkbart
alternativ, ampicillin-sulbactam möjligt, men tigecyklin tveksamt.
Cecilia Östblom hade till uppgift att titta på dosering av aminoglykosider och evidensen för att ge
aminoglykosid som startdos och vilken dos. Hon hann påbörja litteraturstudier, men har på grund av
föräldraledighet ännu inte hunnit slutföra uppgiften.

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV)
RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert, hemsideredaktör (Karolinska Institutet, adjungerad)
Elda Sparrelid (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Lars Navér (Svenska Barnläkarföreningen)
Karin Pettersson (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)
Petra Tunbäck (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
Filip Josephson (Läkemedelsverket)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Ylva Böttiger (Sektionen för Läkemedelslära)
Styrelse sammanträden
Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger, varannat styrelsemöte är ett telefonmöte.
RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan
Albert och Filip Josephson, har sammanträtt två gånger.
Ekonomi
Kassa 13,016 kr och 59 ören. Kassören estimerar att pengarna kommer att räcka under två år,
webhotellet kostar 4-5000/år om inga andra utgifter tillkommer
.
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RAV-gruppens sammanträdesresor har betalats av respektive klinik och av Smittskyddsinstitutet.
Utgifter för konsensus-mötet hepatit betalades av respektive klinik och Läkemedelsverket. RAV har
erhållit bidrag från infektionsläkarföreningen 10tkr, 5tkr från hud och 10tkr från FMM.
Hemsida
RAVs hemsida utnyttjas frekvent för informationsinhämtning. Den nya hemsidan introducerades
under 2009 och har under 2011 fungerat mycket väl. Den förvaltas av SMI. Sökadressen
www.rav.nu kvarstår och RAVs självständighet gentemot SMI framgår av hemsidan. En
nytillkommen funktion är att selekterade nyheter relaterade till antiviral terapi läggs ut på hemsidan.
Hemsidan hade under 2011 (1 november) totalt 4328 unika besökare vilket är högre än föregående
år. Totalt antal besök (1 november) är 11011 st. Majoriteten av besök kommer från Sverige men
hemsidan har även besökare från övriga nordiska länder.
Aktivitet
Konsensusmöte för en större uppdatering av HIV-behandling, januari 2011. Dokumentet återfinns
på RAVs respektive Läkemedelverkets hemsidor. Publikation på engelska planeras inte pga
begränsade resurser trots internationell efterfrågan.
Konsensusmöte för uppdatering av influensa behandling. Dokumentet återfinns på RAVs respektive
Läkemedelverkets hemsidor.
Konsensusmöte för en större uppdatering av hepatit C virus-behandling september 2011.
Dokumentet är under slutförande och beräknas finnas på RAVs respektive Läkemedelverkets
hemsidor före årsskiftet. Publikation på engelska planeras till första halvåret 2012.
Metoddelen av hemsidan har uppdaterats.
Planeringsarbete har även initierats inför konsensusmöte om behandling av EBV-infektion som
planeras till första kvartalet 2012.
SMI ser just nu över alla referensgrupper. RAV har besvarat remiss från SMI angående
verksamheten.

Referensgruppen för antimykotika (RAM)
Referensgruppen för antimykotika, RAM, som är smittskyddsinstitutets expertgrupp i
antimykotikafrågor består hösten 2011 av representanter för nedanstående organisationer:
Anders Johansson, Svenskt Sällskap för Klinisk Mykologi, ordförande
Christine Stenström, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, sekreterare
Erja Chryssanthou, Mykologiska referenslaboratoriet på Karolinska sjukhuset
Jan Sjölin, Sektionen för infektionssjukdomar
Lena Klingspor, Föreningen för medicinsk mikrobiologi
Per Ljungman, Sektionen för hematologi
Erik Eliasson, Sektionen för läkemedelslära
Erik Svensson, Mikrobiologiska regionlaboratorier
Barbro Olsson Liljequist, SMIs referensgrupp för antibiotikafrågor
Charlotte Karlsson, Sektionen för pediatrik
RAM har under året haft två protokollförda möten.
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Verksamheten under året har varit lägre än tidigare på grund av osäkerheten kring
referensgruppernas fortsatta verksamhet i SMIs nya organisation. På mötena har förutom relationen
med SMI diskuterats fortsatt epidemiologisk övervakning av djupa svampinfektioner vad avser
orsakande arter och resistensförhållanden, brytpunkter för antimykotika,
behandlingsrekommendationer, kunskapsspridning och utskickande av stammar som en del av
laboratoriernas kvalitetsarbete. Under våren publicerades i samarbete med Läkemedelsverket en
uppdaterad version av Profylax och behandling av invasiv svampsjukdom vid hematologisk
sjukdom samt efter stamcellstransplantation.
Kartläggningen av incidensen av mögelsvampsinfektion med Lena Klingspor som huvudansvarig
fortsätter. Vad avser den nationella blodisolatinsamlingen har gruppen vid höstens möte gett i
uppdrag åt undertecknad att avsluta sammanställningen och få till en publikation.

Referensgruppen för parasitologi
Ingen rapport

Rapport från UEMS Section for Infectious Diseases
UEMS Section for Infectious Diseases har i år ledamöter och observatörer från 31 europeiska länder
och observatör från ESCMID (professional affairs officer for Infectious Diseases).
Ordförande för sektionen är professor Mario Mondello från Pavia i Italien. Svenska ledamöter har
under året varit Ingrid Nilsson-Ehle och Karin Lindahl.
UEMS kan ses som en lobby-organisation inom EU med kontakter mot European Commission och
andra organisationer inom EU. De viktigaste områdena där UEMS bedriver arbete är
-

harmonisering av specialistutbildningarna inom Europa
kvalitet i läkarutbildning, både specialistutbildningarna och inom Continuing Professional
Development/Continuing Medical Education
fri rörlighet för medicinska specialister mellan de europeiska staterna
kvalitetssäkring av medicinsk vård
patienters möjlighet att söka vård på lika villkor i andra länder i Europa

Sektionen för infektionssjukdomar koncentrerar sitt arbete på de två första av dessa punkter, vilka är
nödvändiga för att man ska kunna uppfylla de tre sista punkterna.
Arbete pågår kontinuerligt med att se över och revidera det europeiska Training Charter for
Specialist Training in Infectious Diseases. I detta dokument anges sektionens uppfattning om
minimi-nivå för kompetenser och kunskaper hos en specialist i infektionssjukdomar, men även de
krav som bör ställas på ett training center. Detta Training Charter finns tillgängligt på sektionens
hemsida (se nedan).
Sektionen genomför årligen en inventering av hur specialistutbildningen genomförs i olika länder.
Vid det årliga mötet i september 2010 beslöt sektionen att bilda en arbetsgrupp, ledd av professor
Nick Beeching, UK, med deltagande av några ledamöter från sektionen samt från ESCMID,
inklusive representant från ESCMIDs trainee-grupp. Denna grupp lade vid 2011 års möte i Aten
fram ett antal dokument med förslag på metoder och innehåll i en europeisk specialistexamination i
infektionssjukdomer. Dessa dokument gicks igenom i stora drag vid mötet och ska nu bearbetas
ytterligare för att skapa en grund för organisation och format för en sådan examination. Många
andra specialistsektioner inom UEMS har sådana examinationer och även om de inte har något
juridiskt status, har man ändå uppfattat, att de är värdefulla för trainees.
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Fortlöpande arbetar sektionen också med att stödja och engagera infektionsläkare i länder i Europa
där infektionsmedicin inte är en erkänd, officiell specialitet. Glädjande var nyheten från Spanien att
specialiteten nu blivit officiellt erkänd och accepterad. Länder där specialiteten inte är erkänd är
representerade i sektionen via observatörer och dialog pågår fortlöpande om hur sektionen kan
arbeta för att påverka myndigheter i riktning mot ett erkännande av specialiteten.
Sektionens permanenta subkommitté EBAID (European Board for CME Accreditation in Infectious
Diseases) kvalitetsgranskar utbildningsaktiviteter (kongresser, symposier, workshops, kurser m.m.)
som riktar sig till deltagare från mer än ett land. EBAID avger, efter granskning av ansökningarna,
yttrande innebärande rekommendation om ackreditering eller avslag till EACCME (UEMS
European Accreditation Council on Continuous Medical Education) som sedan utfärdar officiella
europeiska CME-credits till aktiviteten. Sedan 2010 är även aktiviteter tillgängliga via webben, s.k.
e-learning, föremål för granskning enligt strikta kriterier uppställda av en arbetsgrupp inom UEMS
och kan, på detta sätt erhålla europeiska CME-credits.
EBAID består av Ingrid Nilsson-Ehle (chair person), Finn T. Black, Danmark (coordinator),
Thomas Benfield, Danmark, George Daikos, Grekland och Haluk Eraksoy, Turkiet.
Under perioden sept 2010 – sept 2011 har EBAID granskat 53 live events och 1 e-learning event.
Ett live event rekommenderades inte ackreditering.
Sektionens årliga möte hölls 9-10 september 2011 i Aten med George Daikos som värd.
Sektionens hemsida: www.uems-id.org
UEMS hemsida: www.uems.netÄnnu ingen rapport

Specialistutbildningskommittén (SPUK)
SPUK består nu av Kerstin Karkkonen, Erik Degerman, Pia Forsberg, Camilla Lorant, Malin
Vading, Anna Widell, Lisa Fohlin samt Jonas Ahl, (sammankallande). Under året har vi haft tre
ordinarie möte och tre telefonmöten förutom en löpande korrespondens via mail.
Under året har checklistan för ST-utbildningen reviderats. På infektionsläkarföreningens hemsida
finns mall för ST-kontrakt, den reviderade checklistan, målbeskrivningen samt gamla diagnostiska
skrivningar upplagda.
SPUK har under året jobbat med att skapa specifika målbeskrivningar för de sidotjänstgöringar som
en blivande Infektionsläkare gör. Arbetet är omfattande och beräknas bli klart under våren 2012 och
läggas ut på infektion.net.
En viktig del av arbetet i SPUK berör SK-kurserna. Vi följer det fortsatta behovet av SK-kurser och
har regelbunden kontakt med IPULS angående prioritering och inriktning av SK-kurser. För år 2011
fick vi tilldelat tio B-kurser och en C-kurs, endast fem stycken var prioriterade av oss. Vi har under
2011 genomfört en landomfattande enkätundersökning bland ST-läkare för att kartlägga deras
önskemål och behov. Helt klart är att ST-läkarna i linje med vad SPUK förväntade sig tycker att
man kommer in på SK-kurser för sent under ST. Vi har fört många diskussioner, haft kontakter med
IPULS samt författat ett brev till läkarförbundets forsknings och utbildningsdelegation i vår syn på
problemet. Kursutbudet är för litet och SPUK har ifrågasatt att kursutbudet och kursinnehållet sätts
av de som vill genomföra en kurs i ett visst ämne och inte utifrån ST-läkarnas behov. IPULS står
idag för i snitt tre kurser/ST-läkare och behovet av s.k. betalkurser kvarstår i högsta grad då STläkare rekommenderas sex veckors S-kurser totalt under ST. SPUK har under året kommunicerat
med de mest eftertraktade kursgivarna om möjligheterna att hålla extra betalkurser.
IPULS har i november meddelat att de startat projektet ”kurser under ST” i syfte att få fler kurser
som också är mer anpassade till målbeskrivningarna, detta nya kurskoncept skall förhoppningsvis
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sjösättas 2012/2013. IPULS kommer att genomföra detta projekt i samarbete med SPUK. 2012
kommer med andra ord bli ett övergångsår, nytt 2012 blir att SK-kurser kommer att riktas till STläkare under olika faser av ST efter de prioriteringar som SPUK lämnat då vissa ämnen lämpar sig
bättre för tidig ST, vissa i senare fas.
SPUK ordnade för första gången studierektorsmöte som blev välbesökt och fick mycket positiv
respons. Målet är att hålla ett nytt möte redan 2012.
Det årliga diagnostiska provet genomfördes enligt samma principer som 2010. SPUK
rekommenderar att handledarna rättar skrivningen och ett viktigt syfte är att ge tillfälle till dialog
mellan ST-läkare och handledare. De senaste åren har vi arbetat för att skrivningen även skall ta upp
patogenes och bakomliggande verkningsmekanismer för att stimulera till ett djupare lärande och
intressanta diskussioner. Det diagnostiska provet kommer att bli än viktigare i framtiden då den nya
ST-utbildningen ställer ökande krav på kontinuerlig utvärdering av ST-läkare.
Fallseminariet arrangerades i mars och oktober på Odalgården utanför Uppsala och var som tidigare
uppskattat. Seminariet kommer att hållas igen på samma plats i mars 2012.
Ungt forum genomförs som vanligt i anslutning till Läkarstämman och har i år immunbrist som
tema.

PRISS, protesrelaterade infektioner ska stoppas
Ett nationellt preventionsprojekt där infektionsläkarföreningen samarbetar med LÖF (Landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag), Svensk Ortopedisk förening, svensk förening för vårdhygien,
Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Riksföreningen för operationssjukvård samt Sektionen för
Ortoped-kirurgisk rehabilitering. Stephan Stenmark, Umeå ingår i styrgruppen och Bo Söderqvist,
Örebro i arbetsgruppen. Målet är att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva knä- och
höftledsoperationer med minst 50 %. Alla landets kliniker som opererar höft- och knäproteser har
nu genomgått revision eller har anmält sig för kommande revision. Totalt ca 75 kliniker. Flera
infektionsläkare arbetar i revisorsteamen.

Infektionsregistret
Styrgruppens medlemmar:
Per Arneborn (registerhållare), Tomas Vikerfors (bitr. registerhållare), Carl Spindler (pneumoni),
Lars Olaisson (endokardit), Jesper Svefors (sepsis), Martin Glimåker (meningit), Bo Söderquist
(septisk artrit nativ/protesled), Torsten Holmdahl (representant från SILF styrelse).
Per Arneborn har beskrivit aktuellt arbete med registret i Infektionsläkaren nr 2 2011 under rubriken
”Vad händer i Infektionsregistret?”
Årsrapport för 2011 skrivs av registerhållaren i början 2012 inför ansökan om medel för registret
hos SKL

Umeå den 29 november 2011

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Anders Johansson
Vetenskaplig sekreterare
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