Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen
2014-06-03 till 2015-05-27
Styrelse
Göran Günther (ordförande), Maria Werner (vice ordförande), Magnus Hedenstierna (facklig
sekreterare), Hans Norrgren (skattmästare), Anna-Karin Lindgren (utbildningsansvarig), Kristina
Cardell (redaktör), Camilla Lorant (yngre läkare) och Anita Hällgren (adjungerad vetenskaplig
sekreterare).
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton var för sig Göran Günther och Hans
Norrgren.
Valberedning
Jan Källman (sammankallande), Jonas Sundén Cullberg och Stephan Stenmark.
Revisorer
Bengt Wittesjö, Lars Ljungström och Karlis Pauksen (suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
 Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Göran Günther och Anita Hällgren.
 Svenska Läkarförbundets fullmäktige: Göran Günther, suppleant Magnus Hedenstierna.
 Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Göran Günther, suppleant
Magnus Hedenstierna.
 Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet. Lars Hagberg, Anna Färnert och
Jonas Hedlund.
Representation i UEMS
Karin Lindahl och Ingrid Nilsson-Ehle
Möten
Årsmötet 2014 hölls den 3 juni på konserthuset i Gävle och samlade ca 70 medlemmar utöver
styrelsen. Ordinarie styrelsemöten har hållits den 27-29 augusti, 23 oktober, 2 december och 27
mars. Extra styrelsemöte har hållits som telefonmöte den 10 februari. Protokoll återfinns på
www.infektion.net
Chefmötet hölls den 23-24 oktober på Högberga Gård, Lidingö. Mötet samlade styrelsen och
deltagare från alla kliniker.
Vid mötet informerade Per Arneborn och Maria Werner om NYSAM och kvalitetsarbetet.
Infektionskliniken i Trollhättan tilldelades SILF:s kvalitetspris.
Arbetet med en revision av Strategidokumentet fortsatte. Styrelsen presenterade förslag till
förändringar och dessa diskuterades sedan i grupper. Chefmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram
ett reviderat Strategidokument till Infektionsveckan i Östersund.

Turid Stenhaugen från Läkarförbundet informerade om arbetet med den nya specialitetsutbildningen
och om fortbildning för specialister.
Infektionskliniken i Östersund utsågs till värd för Infektionsveckan 2015.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Göran Günther
Svenska Läkarförbundets fullmäktigemöte: Ingen representation.
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen representerades av Göran Günther
och Magnus Hedenstierna.
Infektionsveckan 2014
Föreningens första Infektionsvecka arrangerades i Konserthuset i Gävle den 2-5 juni 2014.
Infektionskliniken i Gävle var värd för mötet och ansvarade för programmet tillsammans med
föreningens styrelse.
På mötet hölls två keynote lectures om sepsis av Jean-Luis Vincent och om hepatit C av Heiner
Wedemayer. Inga Odenholt höll årets Justus Ström föreläsning med titeln Antibiotika – en
missbrukad mirakelmedicin.
Under mötet anordnades posterutställning, fria föredrag och symposier om bland annat HIV, tropik,
antibiotika och nekrotiserande fascit. Under mötet hölls även föreningens årsmöte och Ungt Forum.
Flera parallella sessioner hölls med teman som spände från infektionsmedicin för allmänheten till
rapport från våra kvalitetsregister.
Deltagarna gav Infektionsveckan ett totalbetyg på 4,96 av 6 och helhetsintrycket är att
Infektionsveckan var mycket lyckad och uppskattad.

Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande nya ordinarie medlemmar:
Thomas Andreasson, ST läkare, Infektionskliniken, Östra Sjukhuset, Göteborg
Thomas Ahlqvist, Verksamhetschef, Infektionskliniken, Centralsjukhuset, Karlstad
Jonas Tverring, Leg läk. Infektionskliniken, Helsingborgs Lasarett, Helsingborg
Björn Diedrichs, Leg läk, Infektionskliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall
Sofie Eriksson, ST läkare, Infektionskliniken, Västmanlands Läns Sjukhus, Västerås
Jon Edman Waller, ST läkare, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Adam Oscarson, Leg läk. Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Mathilda Eliasson, ST läkare, Infektionskliniken, Helsingborgs Lasarett, Helsingborg
Disa Dahlman, AT läkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Jonas Lindell, ST-läkare, Infektionskliniken, Visby Lasarett, Visby
Nicklas Sundell, Specialistläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Marja Lagerwall, ST läkare, Infektionskliniken Östersunds Sjukhus, Östersund
Anna Roden, ST läkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Under året har föreningen antagit följande nya associerade medlemmar:
Agnes Bölin Wiener, Leg läk. Klinisk Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Besvarade Remisser
Yttrande över Delbetänkande SOU 2014:20 Läkemedel för särskilda behov. Besvarad av Mårten
Prag och Jonas Bläckberg
Nya föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring. Besvarad av Camilla
Lorant/SPUK
Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner - förslag till myndighetsövergripande
handlingsplan. Besvarad av Anita Hällgren och Thomas Tängden.
Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler (S2014/883/FSR).
Besvarad av Martin Kåberg.
Förfrågan från Läkarförbundet om synpunkter på PAL-skap. Besvarad av Anita Hällgren.
Tidningen Infektionsläkaren och www.infektion.net
Tidningen Infektionsläkaren under redaktion av Kristina Cardell med Göran Günther som ansvarig
utgivare har utkommit med 4 nummer (volym 18/19) under verksamhetsåret. Göran Günther är
ansvarig utgivare för hemsidan. Både tidningen och hemsidan administreras i samarbete med
Mediahuset AB. Under året har vi infört ett nyhetsbrev på hemsidan och vi har börjat en
försöksverksamhet med en resebyråfunktion tillsammans med Mediahuset.
ST
Bengt Björkholm och Harriet Hogevik har varit SILF:s externa granskare inför beslut om
specialistkompetens.
Utbildning
Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs hösten 2014 hölls den 20-21 oktober på Hesselby Slott
i Stockholm. Temat var opportunistiska infektioner med föreläsningar av Malin Ackerfors, Judith
Bruchfeld, Britt-Marie Eriksson, Bengt Gårdlund, Jan Sjölin och Lisa Swartling. Kursen var
uppskattad och fick totalbetyg 5,5/6 av kursdeltagarna.
Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs våren 2015 hölls den 23-25 mars i Båstad. Temat var
infektionskonsult med föreläsningar av Marie Studahl, Jonas Cronqvist, Johan Tham, Jonas Ahl,
Tobias Kühme, Sven Haidl och Cecilia Rydén. Kursen var uppskattad och fick totalbetyg 5,5/6 av
kursdeltagarna. Kursen kommer att upprepas nästa år.
Målsättningen kvarstår att alla infektionskliniker har ansvar för att skicka minst en deltagare till
våra fortbildningar
Programgrupper
Inget vårdprogram har reviderats under verksamhetsåret 2014-2015. Till hösten kommer ett
reviderat vårdprogram för endokardit och för virala CNS infektioner.
Stipendiater 2015
Stipendiater till 2015 års Pfizerstipendium och Göran Sterners resestipendium har utsetts av
styrelsen och kommer att tillkännages under Infektionsveckan i Östersund.
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Stramanätverket
Nätverkets AU består av: ordförande Hans Fredlund Örebro, vice ordförande Stephan Stenmark
Umeå, Lars Blad Sundsvall, Astrid Lundevall Stockholm, Eva Melander Malmö och Göran Günther
Uppsala. Under året har nätverket och SILF arbetat med att implementera 10-punktsprogrammet
lokalt.

Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) 2014
RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar:
1. Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
2. Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
3. Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
4. Jan Albert, hemsideredaktör (Karolinska Institutet, adjungerad)
5. Elda Sparrelid (Svenska Infektionsläkarföreningen)
6. Lars Navér (Svenska Barnläkarföreningen)
7. Karin Pettersson (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)
8. Petra Tunbäck (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
9. Filip Josephson (Läkemedelsverket, adjungerad)
10. Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
11. Ylva Böttiger (Sektionen för Läkemedelslära), ersatt av Jaran Eriksen sista kvartalet
Styrelse sammanträden
Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger; en st face-to-face möte och tre st
telefonkonferens möten.
RAVs metodgrupp
RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan Albert
och Ylva Böttiger, har sammanträtt två gånger. Jan Albert är ordförande. Ylva Böttiger har under
senare delen av 2014 ersatts av Jaran Eriksen, verksam vid Avd Klinisk Farmakologi, Karolinska
Universitetssjukhuset.
Ekonomi
Kassa 28 052, 59 kr, 21 nov 2014. Ytterligare 10 000 kr är fakturerade och kommer sannolikt in
under 2014. Stöd har inkommit från följande specialistföreningar: Stöd har inkommit från följande
specialistföreningar: FKM, Infektionsläkarföreningen, SSDV samt Swedish Society for Virology
(SSAV). Styrelsen tackar för dessa värdefulla bidrag.
Löne- och resekostnader i samband med RAV-gruppens sammanträden har betalats av respektive
klinik/landsting och av Folkhälsomyndigheten. Utgifter för konsensus-möten betalades av
respektive klinik, Läkemedelsverket och/eller Folkhälsomyndigheten.
Hemsida
RAVs hemsida utnyttjas frekvent för informationsinhämtning. Den nya hemsidan introducerades
under 2009 och har under 2014 fungerat mycket väl. Imponerande 11861 besök och 6323 unika
besökare har registrerats under senaste året (november 2013 – oktober 2014). Hemsidan förvaltas av
Folkhälsomyndigheten utan extra driftkostnad för RAV. Överflyttning av hemsidan till SvL
planeras under 2014. Sökadressen www.rav.nu kvarstår.
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Aktivitet
Ett konsensusdokument för EBV-behandling har publicerats på RAVs hemsida i början av 2014
Ett konsensusmöte ang uppdatering av HIV behandlingsriktlinjer för vuxna och barn genomfördes
september 2014. Dokumenten färdigställdes och lades i november ut på RAVs hemsida.
Ett kunskapsunderlag till behandlingsrekommendationer för hepatit C virus infektion har tagits fram
i april 2014, i samarbete med Läkemedelsverket. Detta har lagts ut på RAVs och Läkemedelverkets
hemsida.
Ett konsensusmöte mellan RAV och Folkhälsomyndigheten hölls den 24 november ang. diagnostik
av HIV infektion. Sampublikation planeras.
Planering har pågått och pågår för följande konsensusmöten att hållas 2015: uppdatering HCV prel
april, JC/BK virus prel mars, RSV prel januari. Förfrågan har inkommit från Folkhälsomyndigheten
om ett samarbete ang. dokument om smittsamhet vid HBV infektion vilket RAV har förklarat sig
positiv till.
Förutom att RAV publicerat rekommendationer och kunskapsunderlag enligt ovan på RAVs
hemsida har följande publikationer utgått från RAV i internationella tidskrifter:
Navér L, Albert J, Böttiger Y, Carlander C, Flamholc L, Gisslén M, Josephson F, Karlström O,
Lindborg L, Svedhem-Johansson V, Svennerholm B, Sönnerborg A, Yilmaz A, Pettersson K.
Prophylaxis and treatment of HIV-1 infection in pregnancy: Swedish recommendations 2013. Scand
J Infect Dis. 2014 Jun;46(6):401-11. doi: 10.3109/00365548.2014.898333. Epub 2014 Apr 22.
Albert J, Berglund T, Gisslén M, Gröön P, Sönnerborg A, Tegnell A, Alexandersson A, Berggren I,
Blaxhult A, Brytting M, Carlander C, Carlson J, Flamholc L, Follin P, Haggar A, Hansdotter F,
Josephson F, Karlström O, Liljeros F, Navér L, Pettersson K, Johansson VS, Svennerholm B,
Tunbäck P, Widgren K. Risk of HIV transmission from patients on antiretroviral therapy: a position
statement from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for
Antiviral Therapy. Scand J Infect Dis. 2014 Oct;46(10):673-7. doi:
10.3109/00365548.2014.926565. Epub 2014 Jul.
Övrigt
P.g.a omstruktureringen av Folkhälsomyndigheten avses RAV infogas under Svenska
Läkaresällskapets nämnd/ Kommittén för läkemedelsfrågor. RAV skall fortsätta sitt självständiga
arbete såsom idag. RAV kan vid behov lyfta frågor till nämnden, samt bistå nämnden i frågor om
antiviral behandling. RAVs hemsida avses kopplas till SLS hemsida under 2015. En mindre
modifiering av RAVs stadgar sker i samband med omorganisationen
Ett möte genomfördes mellan representanter från RAV (Anders Sönnerborg och Jan Albert) med
representanter från Smittskyddsläkarorganisationen i Sverige (Åke Örtqvist, Per Follin) för att
diskutera dokumentet ang smittoöverföring vid HIV behandling.
RAV har varit remissinstans till en förfrågan från Läkemedelsverket ang HSV läkemedel som OTC.
RAV har fått en fråga ifrån Referensgruppen inom klinisk virologi ang vad RAV anser om ValGCV och behandling vid glioblastom. RAV hänvisade till LT artikel rörande detta publicerat 29/4
2014 där stödet anges vara mycket svagt.
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Stockholm 27 nov 2014
Anders Sönnerborg
Ordförande
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), och metodgrupp (RAF-M)
Ingen rapport.
Referensgruppen för Antimykotisk terapi (RAM)
RAM har antagit nya stadgar och en ny arbetsinstruktion under våren och sorterar nu under Svenska
Läkarsällskapet. RAM kommer att presentera en årlig verksamhetsrapport till Svenska
Läkaresällskapets Fullmäktige och till Infektionsläkarföreningen.
Referensgruppen för parasitologi
Ingen rapport.
Rapport från UEMS Section for Infectious Diseases 2014
UEMS Section for Infectious Diseases har ledamöter och observatörer från 29 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.
Den 20 september hölls UEMS ID årsmöte i Warzawa, Polen, där Karin Lindahl deltog. En rad
frågor diskuterades, ett axplock följer nedan:
Bland de europeiska medlemsländernas infektionsläkarföreningar rapporterades liksom tidigare en
kraftigt ansträngd ekonomisk situation i vilket drabbar sjukvården. Särskilt i Ungern och Rumänien
råder stora brister i utbildningsmöjligheter för ST läkare, vilket leder till läkarflykt. I många länder
finns det stora infektionssjukhus kvar, tex i Bukarest där man har 500 bäddar varav 100 är
reserverade för barn. Där jobbar 30 st Infektionsspecialister och det finns IVA som dock är svårt att
bemanna pga brist på anestesiologer.
Arbetsgruppen för gemensam examination och curriculum rapporterade att formen för Europeisk
Infektions examen börjar ta form. Den kommer att ske på engelska, antingen webbaserad eller på
plats i samband med ECCMID. Fortfarande gäller att den rekommenderas för att få en Europeisk
specialist tillhörighet men varje medlemsland äger frågan om legitim behörighet att verka som
läkare och specialist i det egna landet. I många EU länder är specialistexamen obligatorisk, dock
inte för Infektionssjukdomar i Sverige, Danmark och Portugal. Innehållsmässigt vad gäller ST
utbildningen kommer två års internmedicinsk tjänstgöring av totalt 6 utbildningsår att
rekommenderas. Detaljer hittas på http://uems-id.eu/index.php/training. Kvalitetsdiskussioner
pågår, tex i England arbetar man mycket med sk ”live workplace based assessments” under ST.
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Olika typer av accreditering av utbildningscentra diskuteras också. En fråga som återstår är hur
handledar-kvalifikationer/utbildning ska definieras.
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. Detta gäller även webbaserad utbildning, s.k. e-learning,
som på detta sätt kan erhålla europeiska CME-credits.
EBAIDs svenska representant, Ingrid Nilsson-Ehle är ordförande i gruppen.
Sektionens hemsida: http://www.uems-id.eu
UEMS hemsida: http://www.uems.net
Karin Lindahl
Verksamhetsberättelse Specialistutbildningskommittén (SPUK) 2014
Under 2014 rekryterades Staffan Tevell, överläkare och ST-studierektor i Karlstad, till SPUK.
Sedan tidigare består SPUK av Kerstin Karkkonen (Stockholm), Marianne Jertborn (Göteborg),
Camilla Lorant (Uppsala), Anna Widell (Borås), Per Rydström (Linköping), Lisa Fohlin
(Östersund) och Malin Vading (Stockholm).
Under slutet av året tackades Jonas Ahl (Malmö, sammankallande) av efter flera års värdefulla
insatser i SPUK. Malin Vading övertog uppdraget som sammankallande.
Under året har vi haft tre ordinarie möten samt två telefonmöten. Därutöver har vi haft en löpande
mailkorrespondens.
Vi har under året arbetat med att besvara socialstyrelsens remisser kring de nya föreskrifter och
allmänna råd som ska träda i kraft 1 maj 2015. Vi har även fortsatt kommunicera med
Socialstyrelsen avseende projektet kurser under ST (KUST) som påbörjades under 2012. De förslag
till kursämnen för Infektionsmedicin som togs fram under 2012 har varit ute på remiss och SPUK
har inkommit med synpunkter. Kursämnena ligger nu ute på Socialstyrelsens hemsida och kommer
att fungera som anbudsunderlag för framtida kursgivare. Det av SoS planerade webbaserade
verktyg där ST-läkaren skall lägga in sin utbildningsplan för att kunna matcha kursutbud med
behov, har ännu inte publicerats.
Under 2014 har det genomförts kurser i infektioner hos immunsupprimerade, antimikrobiell terapi
(vid två tillfällen), klinisk tropikmedicin, sepsis på akuten och IVA, tuberkulos, vaccinationer och
HIV/hepatit, fyra av kurserna inom Socialstyrelsens ramverk och resten genomförda som så kallade
betalkurser.
Under 2015 kommer kurserna tuberkulos, antimikrobiell terapi, klinisk tropikmedicin och sepsis på
akuten och IVA arrangeras inom Socialstyrelsens ramverk. För att möta de kursbehov som finns
arrangeras även betalkurser i CNS-infektioner, infektioner hos patienter med hematologiska
maligniteter och vaccinationer och reseprofylax under 2015.
ST-fliken på Infektionsläkarföreningens hemsida (www.infektion.net) har under året av SPUK
uppdaterats kontinuerligt.
Under året har SPUK haft en fortlöpande diskussion med infektionsläkarföreningens styrelse och
EPN för att klargöra behovet av etikgranskning av ST-projekt som presenteras under
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Infektionsveckan. Detta har nu mynnat ut i en rekommendation från Infektionsläkarföreningens
styrelse.
SPUK arrangerade under Infektionsveckan i Gävle ett uppskattat möte för landets studierektorer,
nytt studierektorsmöte kommer äga rum i maj 2015 under Infektionsveckan i Östersund.
Diagnostiskt prov för ST-läkarna genomfördes som vanligt under april 2014. Målet med det
diagnostiska provet är att stimulera det djupa lärandet och fånga upp kunskapsluckor under STutbildningen. Rekommendationen är att handledaren rättar skrivningen tillsammans med ST-läkaren
– tentan är uppbyggd kring MEQ-frågor, patientfall, där det ibland kan finnas flera vägar att gå.
Flera infektionskliniker använder provet även vid internutbildning för specialistläkare på kliniken,
något som SPUK uppmuntrar. Provet är sammansatt av experter runtom i landet och granskad av
SPUK. SPUK har under året fått förfrågning av specialiteten allmänmedicin kring diagnostiskt prov
då man har tankar kring att starta det där och då man hört goda erfarenheter från
Infektionsspecialiten.
SPUK:s fallseminarium (2 dagars) arrangerades 1-2 september 2014 och hölls på Aspenäs Herrgård
utanför Lerum. Seminariet var uppskattat och kommer att hållas igen på samma ställe den 31/8-1/9
2015.
Med start 2014 är nu Ungt forum förlagd till Infektionsveckan, temat för 2014 års ungt forum var
PK/PD. 2015 arrangeras Ungt forum i samband med Infektionsveckan i Östersund, den 28/5 med
tema HIV.
SPUK har inlett en diskussion med akutläkarspecialiten avseende hur infektion bör vävas in i
akutspecialitens randningar och vice versa. Denna diskussion fortgår under 2015.
Malin Vading
Verksamhetsberättelse för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar 2014
Styrgruppen har under 2014 haft endast 2 formella möten pga svårigheter att koordinera
almanackor.
Styrgruppen har under året bestått av
Per Arneborn
Örebro
Lars Olaison
Göteborg
Jesper Svefors
Jönköping
Bo Söderquist
Örebro
Martin Glimåker
Karolinska
Pontus Nauclér
Karolinska
Tomas Vikerfors
Västerås
Maria Werner
Borås
Maria Sjöberg
Örebro
Jessica Hjalmarsson
Linköping
Stina Lannemyr
Linköping
Linn Wennerstrand
Örebro

Registeransvarig
Endokarditregistret
Sepsisregistret
Ledregistren
Meningitregistret
Pneumoniregistret
Biträdande Registeransvarig
Representant från Infektionsläkarföreningens styrelse
Omvårdnadsfrågor, PROM mm
Omvårdnadsfrågor, PROM mm
Omvårdnadsfrågor, PROM mm
Sekreterare

Vid styrgruppsmötena har, liksom tidigare år, diskuterats ffa
1.
Hur man ska få en bättre täckning inom de olika delregistren. Vi har lagt upp planer
för det fortsatta arbetet med att besöka deltagande kliniker.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hur öka användandet av Smart Card för inloggning?
Löpande rapport om pilotprojektet med enkäter till patienter som vårdats för bakteriell
meningit. Utvidgning av enkäten för att få med för meningit mer spcifika frågor.
Införande av omvårdnadsfrågor i registret.
Tekniska frågor kring utformning av inrapporteringsformulär och rapporter.
Knytning till registercentrum.
Byte av dataplattform
Presentation av registerdata för allmänheten.
M.m.

Utöver styrgruppen har vi en sköterskegrupp som haft 6 möten under 2014. Man har då diskuterat
PROM och omvårdnadsfrågor
Gruppen består av
Maria Sjöberg
Örebro
Ordförande
Jessica Hjalmarsson
Linköping
Stina Lannemyr
Linköping
Sofie Nilsson
Kristianstad
David Nilsson
Uppsala
Anneli Sandberg
Karolinska sjukhuset
Täckningsgrad
Vad gäller täckningsgrad så är den fortfarande för låg och visar snarast en sjunkande tendens. Alla
Sveriges infektionskliniker deltar (100 % täckningsgrad i detta avseende) men några kliniker har
bara rapporterat några fåtal fall.
Tabell 1: Antal inrapporterade fall baserat på rapporteringsår

Meningit
Endokardit
Pneumoni
Nativ ledinf.
Protesinf.
Sepsis
Totalt

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

127
199
3390
57
100
179
4052

95
322
5032
82
140
228
5899

106
364
4656
75
63
255
5519

125
510
5486
114
135
402
6772

109
442
4982
97
147
532
6309

161
571
4155
86
127
454
5554

131
471
3747
80
154
476
5059

Vi har gjort försök att, med hjälp av Socialstyrelsens patientregister, beräkna täckningsgraden
utifrån ovanstående siffror. Detta har visat sig svårare än vi trodde. Det beror delvis på dålig kvalitet
på diagnossättande ute vid klinikerna. Det beror också på att det inte går att skilja de vårdepisoder
som uppfyller kriterierna för kvalitetsregistrering från de episoder, med samma diagnos, som inte
gör det (som exempel kan nämnas att diagnosen pneumoni ska vara röntgenverifierad för att platsa i
registret). Alla vårdepisoder som får pneumonidiagnos är dock inte röntgenverifierade men detta går
inte att avgöra i patientregistret). Vi har gjort speciella ansträngningar att beräkna täckningsgraden
på patienter med pneumokockmeningit eftersom det är en så entydig diagnos. Även här är det dock
vissa svårigheter med att urskilja de vårdepisoder som ska kvalitetsregistreras i patientregistret. Vi
hamnar dock på en täckningsgrad på c:a 80% vilket väl får anses vara, om inte bra så i alla fall
någorlunda godkänt. Problembarnen är framför allt pneumoniregistret och de två ledregistren.
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Sedan vintern 2013 har vi gjort besök vid deltagande kliniker. Initialt inriktade sig mötena på
läkarna men under 2014 har vi även tagit med sjuksköterskor och sekreterare vid träffarna. Eftersom
alla i styrgruppen också har vanlig klinisk tjänstgöring så har vi svårigheter att hålla tempo i
reseverksamheten. Vi har nu dock besökt de flesta deltagande kliniker och även hunnit påbörja
runda nr två. Det extra ekonomiska tillskott vi fick för att arbeta med täckningsgraden 2014 har gett
oss möjlighet till dessa resor.
Vid klinikbesöken framkommer att det framför allt är tidsbrist som gör att man inte rapporterar in
patienter till registret. Det största problemet härvid är delregistret för pneumoni eftersom det är i
särklass mest omfattande (4-5 gånger så många rapporter som de övriga delregistret sammanlagda).
Vi arbetar nu intensivt med att omarbeta inmatningsformulären för att göra dem mer lättarbetade
och minska möjligheterna till felinmatningar. Vi planerar också att införa en ”lättversion” av
pneumoniformuläret där bara kvalitetsmarkörer ingår. Tanken är att lättversionen är det vanliga
formuläret och att slumpmässigt det fullständiga formuläret (som även innehåller data för
forskningsändamål) ska komma till bruk vid i snitt t.ex. var 10:e inmatning. Härvid får man
tillräckligt antal rapporter/klinik för att kunna jämföra kvalitetsmarkörer mellan klinikerna samtidigt
som man på nationell nivå får ett tillräckligt material för forskningsändamål
Vi har även planer på hur införa automatisk överföring av data till registret men räknar inte mad att
detta blir verklighet inom de närmsta par åren.
Vad beträffar de två ledregistren så överväger vi att lägga ned registret för infektioner i nativa leder.
Det verkar inte ge så mycket och intresset från deltagande enheter är svagt. Det finns dock runt 600
inrapporterade fall där så vi planerar att sammanställa och sannolikt publicera det materialet. Vad
beträffar protesregistret så har vi funderingar på ett samarbete med ortopedernas protesregister. Det
skulle, i så fall, innebära att vi lägger ned även vårt protesregister och i stället skapar en
infektionsmodul i ortopedernas register. En första sonderande kontakt är tagen med
höftprotesregistret, som var positivt inställt, men längre än så har vi inte kommit än.
Årsrapporter: För att man ska vara villig att lägga tid på att rapportera in fall så tror vi att det är
mycket viktigt med återföring av data till deltagande enheter. Därför har vi fr.o.m. 2014
sammanställt alla årsrapporter i ett supplement till tidskriften Infektionsläkaren som går ut till alla
infektionsläkare och till alla klinikerna. I årsrapporterna har vi nu också ökat presenterandet av data
på enhetsnivå så att deltagande kliniker bättre kan jämföra sig med varandra. Årsrapporterna finns
också tillgängliga på Infektionsläkarföreningens hemsida (www.infektion.net).
Övriga presentationstillfällen: Förutom årsrapporterna i ovannämnda tidskrift och på hemsidan så
har vi presenterat data från registret vid infektionsveckan i Gävle i juni 2014. Där deltog läkare och
sköterskor från alla landets infektionskliniker. Registret togs också upp, vid det av
Infektionsläkarföreningen anordnade, mötet för verksamhetschefer på Lidingö i oktober 2014.
Information till allmänheten: Vi har nu lagt ut data ur registret för allmänheten på
Infektionsläkarföreningens hemsida (www.infektion.net) tillsammans med information om registret.
Data ur pneumoniregistret presenteras på kliniknivå. Övriga delregister, där varje enskild klinik har
få rapporterade fall/år är än så länge endast redovisade på nationell nivå. Presentationen är inte
speciellt läsartillvänd och vi räknar inte med att den ska bli någon kioskvältare. För den riktigt
intresserade så finns det dock ganska mycket data att studera.
Kortinloggning: Vid klinikbesöken har vi även tagit upp inloggningsförfarandet. Alla deltagande
kliniker har nu möjlighet till kortinloggning men än så länge är det bara en minoritet av enheterna
som använt denna möjlighet. Ett problem härvid är nog att kortinloggning, än så länge, inte behövs
för andra inloggningar så att man alltså inte är vana vid det. Eftersom vi med stor sannolikhet
kommer att byta dataplattform under 2015 (se nedan) med därav följande ändrad
behörighetsadministration så har vi inte lagt så mycket krut på att tvinga enheterna att gå över till
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kortinloggning (men naturligtvis diskuterat saken vid besöken och visat hur man bär sig åt för att
registrera sitt kort i registret).
Registercentrum: Under 2013 hade vi flera kontakter med olika registercentra och beslutade oss
slutligen under 2014 för knytning till Registercentrum Syd. Den viktigaste orsaken till det valet var
att RCS har flera register på samma dataplattform som infektionsregistret. Lite ironiskt är att RCS
nu rekommenderar oss att byta plattform (nuvarande plattformsleverantör ämnar inte satsa på att
utveckla systemet). Även om den formella anslutningen till RCS kommer att ske först under våren
2015 så har det praktiska arbetet startat redan under sommaren 2014 med ovannämnda
inmatningsformulär. Per Arneborn och representant(er) från RCS har träffats under flera heldagar
under sommar höst 2014. Eftersom vi uppfattar oss väl omhändertagna i detta avseende så har vi
inga planer på att söka oss till annat registercentrum, plattformsbytet till trots.
Plattformsbyte: Vi kommer således med stor sannolikhet att byta plattform för att få tillgång till
bättre utvecklingsmöjligheter. Detta kommer att kosta ganska mycket. Sannolikt dock inte mer än
vad det skulle kosta att förbättra nuvarande plattform med de nya inmatningsformulär vi arbetar
med. De senaste årens ökade anslag har givit oss möjlighet till detta. Med de anslag vi hade för
några år sedan skulle, i stort sett, alla här nämnda aktiviteter och förbättringar varit omöjliga.
PROM: Under 2013 startade vi en pilotstudie med enkäter till patienter som vårdats för bakteriell
meningit. Tanken är att dessa ska få en enkät som handlar om livskvalitet (EQ5D-5L) i samband
med utskrivningen samt att registret sedan ska skicka samma enkät hem till patienterna 6 månader
senare. Vi har fått in utskrivningsenkäter på ungefär hälften av de patienter som rapporterats till
registret. Huruvida bortfallet beror på att patienterna inte velat svara eller om de helt enkelt inte fått
enkäten vid utskrivningen vet vi inte. Eftersom bakteriell meningit är en ganska ovanlig åkomma
(en handfull fall/klinik och år som mest) så finns det naturligtvis risk för att man glömmer bort att
dela ut enkäten. Delvis därför satsar vi nu på att även informera sjuksköterskor om registret vid
besök på klinikerna. Vi har också tagit fram en utvidgad version av enkäten med frågor mer
specifika för meningit. Denna enkät har börjat användas i början av 2015.
Täckningsgradsprojektet: Per Arneborn och Maria Sjöberg har deltagit i flera av mötena i detta
projekt som dock verkar ha runnit ut i sanden. Som framgår ovan så har vi dock god nytta i vårt
arbete med täckningsgraden av de extramedel som projektet medförde.
Datainspektionen: Under året har datainspektionen studerat handläggningen av registret vid
infektionsklinikerna i Karlskrona, Örebro och Östersund. Undertecknad har bara sett utlåtandet för
Örebro men jag tycker mig ha anledning att tro att samma påpekanden gäller även för de två andra
enheterna. Det DI slår ned på är informationen till patienterna som man inte tycker är fullödig. Vi
har informerat patienterna genom affischer på alla patientrum och väntrum samt med ett avsnitt i
den informationsbroschyr om avdelningsrutiner som alla inlagda patienter får. Trots att denna
information till sitt innehåll är tämligen omfattande så fann DI den otillräcklig. Region Örebro län
är formell ägare till infektionsregistret och här har nu en arbetsgrupp tagit fram en generell
information om kvalitetsregister. Denna information ska spridas på samma sätt som vi gjort hittills
men är betydligt mindre omfattande. Tanken bakom detta ställningstagande är att patienterna
riskerar att dränkas i all information de får så att inget fastnar. Efter påpekande från min sida har
man dock lovat ta fram ett utförligare informationsblad som ska uppfylla DIs önskemål. Under
tiden har infektionsregistret tagit fram ett eget dylikt. Tanken bakom detta informationsblad är att
det ska ges till de patienter som efterfrågar mer information dvs det ska inte delas ut till alla. Vi har
haft affischer, broschyrer och informationsblad enligt ovan under minst hela 2014 och mig
veterligen är det hittills ingen patient som efterfrågat de senare.
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Kvalitetsdagar: Per Arneborn, Martin Glimåker, Maria Werner, Maria Sjöberg, Linn Wennerstrand,
Jessica Hjalmarson och Stina Lannemyr i styrgruppen samt Sofie Nilsson i den till registret knutna
sköterskegruppen deltog i kvalitetsdagarna i Jönköping.
Per Arneborn
Registeransvarig

Östersund den 27 maj 2015

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Anita Hällgren
Vetenskaplig sekreterare
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