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Remisser
Styrelsen uttrycker ett stort tack till föjande kollegor som bidragit till föreningens verksamhet
med remissyttranden till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund:
Sten Iwarson, ”Den nya läkemedelsförmånen (SOU 2000:86)”.
Erik Bäck, ”Socialstyrelsens redovisning av uppdrag angående vissa smittskyddsfrågor”.
Erik Bäck, ”Socialstyrelsens översyn av Lex Maria (dnr 9511/2001)”.
Mårten Prag, ”Nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens”. Socialdepartementet
S2000/3321/FH.
Bo Svenungsson,”Det akutmedicinska uppdraget”, skrivelse från Svensk Internmedicinsk förening.
Övriga skrivelser
Ivan Vig, ”Folkhälsokommittén” besvarades med hänvisning till SPAR-förslaget.
Göran Günther, en förfrågan från SPUR-stiftelsen angående ST-utbildning besvarades.
Under året har en reviderad upplaga av matrikeln och fyra nummer av medlemstidningen
Infektionsläkaren utgivits.
www.infektion.net
Föreningens enda hemsida har utvecklats och huvudansvarig tillsammans med styrelsen är Niklas
Lönnbro, Kalmar. Sidan består av tre ämnesområden. Klinikerna: Länkar till alla eventuella
klinikhemsidor, annonsering om tjänster etc. Aktuellt om klinikerna. Medicinsk information:
Programgrupper, väsentliga PM, fallbeskrivningar, länkar till andra specialiteters hemsidor,
användbara infektionssidor etc. Föreningsangelägenheter: Styrelseprotokoll, utbildningar,
riksstämman, kongressreferat, tjänsteenkäten, länk till Infektionsläkaren, stipendier etc. Bert-Ove

Larsson, Uddevalla, har under verksamhetsåret avsagt sig uppdraget som delansvarig för hemsidan
och avtackas härmed för ett utomordentligt arbete för föreningen.
Möten
Årsmötet 2000 hölls den 29 november på Svenska Mässan i Göteborg. Styrelsemöten har hållits
15 januari, 26 mars, 16-17 maj, 27-28 augusti och 19 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte hölls 17
maj i samband med vårmötet.
Chefsöverläkarmötet hölls den 19-20 oktober på Bergendal kurs & konferens, Sollentuna. Mötet
samlade 45 deltagare från 28 kliniker. Klinikernas verksamhetsstatistik presenterades av
Hans Beckman, där ett nytt inslag är redovisning av profildiagnoser samt s k FoU-tid, tid till
förfogande. Harriet Hogevik presenterade arbetet med föreningens första programgrupp avseende
endokardit. Tidigare mötesdiskussion kring förbättringar i arbetsmiljön för läkare följdes upp och
diskuterades. Jill Söderberg-Svanström presenterade arbetet med Prioriteringar vertikalt och
horisontellt. Ingrid Nilsson-Ehle presenterade organisationen och arbetet inom UEMS.
En av huvudpunkterna för mötet var diskussion kring mål och visioner för specialiteten i framtiden.
På mötet redovisades även en remiss från Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund angående
Socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna. Styrelsen kommer att presentera ett svar
på frågan efter noggrant samråd med medlemmarna. Svensk Internmedicinsk förening har tagit
initiativ till ett möte mellan Socialstyrelsens utredare och de invärtesmedicinska specialiteterna den
13 mars 2002.
Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte ägde rum den 10 maj och 18 oktober. Föreningen
saknade representant vid oktobermötet, då det sammanföll med årets CHÖL-möte.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte ägde rum den 23 oktober. Föreningen representerades
av Bo Svenungsson. Till ny ordförande valdes Thomas Ihre och till vice ordförande valdes Olle
Stendahl. Till ny ordförande i Utbildningsdelegationen valdes Anna-Karin Furhoff. Pia Forsberg är
ledamot i nämnden och Aril Frydén i Läkaresällskapets Delegation för Medicinsk Etik.
Svenska Läkaresällskapets nämnds diskussion med sektionerna ägde rum 3 april. Föreningen
representerades av Göran Günther. På mötet presenterades verksamhetsårets viktigaste fråga:
Institutet för Läkares Professionella Utveckling (ILPU). Då förkortningen ILPU vid försök till
registrering visade sig vara upptaget ändrades namnet till Institutet för Professionell Utveckling av
Läkare i Sverige (IPULS). Institutet har skapats på initiativ av Läkaresällskapet, Läkarförbundet
och Landstingsförbundet. Dessa tre är grundare och ägare av institutet. IPULS bildades formellt den
7 juni vid ett konstituerande möte på Sveriges Läkarförbund. Institutets syfte utgår från användarnas
behov. Som exempel anfördes minskat beroendet av läkemedelsindustrin för utbildning,
kvalitetsgranskning av SK-kurser (ej planering eller genomförande), information om kurser.
Inventera behovet av utbildning fortlöpande. Bedömning och ackreditering av kurser som ges av
industrin. IPULS ska utgöra en kvalitetsgaranti inför arbetsgivaren. Två råd inrättas. Ett
vetenskapligt/pedagogiskt råd där de större sektionerna anses som självklara. Val kommer att ske av
representanter från andra sektioner. Intresseråd bestående av fakulteterna, SBU, Läkemedelskommittéer, Läkemedelsindustrin (LIF), Apoteket. Deltagarna utses av kanslichefen i
enlighet med styrelsens riktlinjer efter förslag från sektionerna. De tre ägarna finansierar IPULS de
tre första åren. Därefter ska institutet avgiftsfinansieras.
Kommittén konstaterade att prioritering/ransonering av sjukvårdsinsatser kommer att bli nödvändig
eftersom sjukvårdens ökade möjligheter inte säkert åtföljs av mer resurser. Kommitténs förhoppning
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är att ”sektionerna skall bilda varsin prioriteringsgrupp där man i första hand arbetar med vertikal
prioritering, dvs. rangordna den egna specialiteten med hänsyn till diagnos och åtgärd,
hälsovinstnytta, kostnad och resurs ställt i relation till medicinskt resultat, risk och livskvalitet”.
Den centrala nämnden samordnar och jämför mellan specialiteterna, s. k. horisontell prioritering.
Styrelsen har tagit ett initiativ i frågan och har i första hand inventerat existerande
prioriteringsordningar via landets chefsöverläkare i syfte att bilda en arbetsgrupp under nästa
verksamhetsår.
Nya medlemmar
Under året har föreningen fått följande nya medlemmar:
Jonas Ahl, Malmö, Jakob Aldén, Falun, Tomas Angerth, Visby, Gudmundur Axelsson, Solna,
Olof Blivik, Karlskrona, Anders Eilard, Uddevalla, Helena Ernlund, Falun, Carl-Johan
Fraenkel, Karlskrona, Elisabeth Franzén-Röhl, Stockholm, Inga-Lill Gustavson-Moringlane,
Bromma, Svante Hagberg, Falun, Karin Jacobson, Bromma, Cecilia Jendle, Malmö,
Christina Ljungberg, Karlstad, Inger Johansson, Mölnlycke, Elin Jänes, Sundsvall, Marika
Lagerström, Halmstad, Anna-Karin Larsson, Lund, Lena Lindborg, Solna, Eva Lindqvist,
Karlskrona, Magdalena Lindvall, Sunderby, Anna Ljunghill, Uppsala, Åsa Lundgren,
Kristianstad, Niklas Lönnbro, Kalmar, Elisabeth Lönnermark, Göteborg, Hanna Nilsdotter,
Göteborg, Jenny Nilsson, Huddinge, Maria Norrby, Huddinge, Johan Nöjd, Umeå, Björn
Olsen, Kalmar, Jana Pola, Växjö, Per Sangfelt, Uppsala, Afshin Shahnavaz, Borås, Helena
Stjärnholm, Luleå, Jonas Sundén-Cullberg, Huddinge, Claes Söderström, Kalmar, KarlJohan Treutiger, Rönninge, Per Wågström, Molkom, Åsa Östholm-Balkhed, Linköping.
Rikstämman 2000
Rikststämman ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg. Svenska Infektionsläkarföreningens
program omfattade 13 fria föredrag och 38 postrar. Ungt forum som inledde
Riksstämmeprogrammet behandlade i år endokardit under ledning av Harriet Hogevik. Anna
Färnert presenterade sin avhandling ”Diversity and dynamics of Plasmodium falciparum malaria”.
Jan Andersson höll årets Justus Ström föreläsning över ämnet ”Infektioner hos transplanterade”.
Föreningen arrangerade symposiet ”Influensan kommer, vad ska vi göra?” modererat av Anders
Lindberg. Två stycken minisymposier anordnades, det ena över ämnet ”Endokardit, en diagnostisk
och terapeutisk utmaning” med Inger Julander som moderator och det andra ”Kronisk hepatit B,
nya aspekter på profylax och behandling” med Ola Weiland som moderator. Peet Tüll modererade
symposiet ”Varför allmänna vaccinationsprogram?”.
Utbildning
All utbildning efter AT/ST (vidareutbildning) benämns fortbildning enligt definition i
Läkarförbundets skrift ”Bättre fortbildning i fyra steg”. Styrelsen har ett kontinuerligt engagemang i
vidareutbildning och fortbildning för infektionsläkare och var genom Bo Svenungsson representerat
vid ett heldagsmöte om ”Continous professional development (CPD)” på Läkaresällskapet den 14
december. Ämnet har stor aktualitet i ljuset av det nybildade institutet IPULS. Styrelsen överväger
att inrätta ett utskott för hantering av utbildningsfrågor.
Den återkommande fortbildningen i Italien ägde rum 26-29 april. Som tidigare är denna
utlandsbaserade fortbildning mycket uppskattad av medlemmarna. Utvärderingen och kursens
innehåll gav genomgående mycket goda resultat. Vårmötet hölls den 15-18 maj på Svenska
Läkaresällskapet med Infektionskliniken Karolinska sjukhuset som värd och arrangör.
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Fortbildningen avseende efterutbildningen i invärtes medicin var även i år inflammatoriska
systemsjukdomar och hölls den 13-14 september i Steningevik. Fortbildningen på universitetsklinik
ägde rum den 15-16 november på Huddinge sjukhus.
Det akutmedicinska uppdraget
Styrelsen har efter en skrivelse från Svensk Internmedicinsk Förening inlett en diskussion kring
”Det akutmedicinska uppdraget” där Infektionsklinikerna har en viktig roll i det akuta
omhändertagandet av patienten. För föreningens del innebär det en fördjupad diskussion hur
jourverksamheten ska organiseras i framtiden. Frågan diskuterades bl. a. på årets chölmöte.
Jourverksamheten vid landets 29 infektionskliniker bedrivs utifrån lokala lösningar, beroende på
klinikens storlek och läkarbemanning. Föreningen har i nuläget inte kännedom om vilka rutiner som
tillämpas på de enskilda klinikerna. De större klinikerna har primärjour bemanning dygnet runt, de
mindre endast dag- och kvällstid. Specialistkompetent bakjour finns dock tillgänglig dygnet runt vid
samtliga kliniker.
Pharmacia-Upjohnstipendiater 2001
Pharmacia-Upjohnstipendiet tilldelas doktorerna Anders Johansson, ”Molekylärbiologisk metodik
för diagnostik och typning av Francisella tularensis”, Elisabet Lönnemark, ”Probiotika för
behandling av infektiösa inflammatorisk tillstånd i tarmen”, Per Sangfelt, ”Behandling av kronisk
hepatit B-virusinfektion” och Anders Thalme, ”Studier av intracellulär överlevnad av
Staphylococcus aureus vid infektiös endokardit”.
Aventis Pharmastipendiet
Aventis Pharmastipendiet delades mellan Björn Olsen 75 % för studieresa till Australien med syfte
att utveckla ett tvärvetenskapligt zoonoscentrum och Marika Karlsson 25 % för auskultationspraktik
vid universitetet i Cleveland, Ohio.
Programgrupper
Efter ECCMID 2000 tilldelades Infektionsläkarföreningen en andel av överskottet motsvarande
1,5 milj. Dessa medel har satts in på ett program- och utbildningskonto vars behållning skall
disponeras för de av föreningen initierade arbetet med programgrupper. Den första programgruppen
behandlar ämnet ”Infektiös endokardit” med Harriet Hogevik som sammankallande. Arbetet har
framskridit med god fart och presenteras till årsmötet. Upprop har gått ut till medlemmarna via
tidningen Infektionsläkaren angående deltagande i de nästa två programgrupperna som kommer att
behandla ”Bakteriella infektioner i det centrala nervsystemet” och ”Led- och skelettinfektioner”.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
Efter permutation och efter att Göran Sterner kompletterat fonden med en egen donation och
därefter överlämnat densamma till styrelsen uppgår kapitalet till 100 000 kr. Svenska
Infektionsläkarföreningen ber att få uttrycka sitt stora tack för den generösa gåvan. Föreningens
styrelse är enligt stadgarna tillika styrelse åt fonden såvida inte ny styrelse utses. Konsolidering sker
under nästa verksamhetsår.
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Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Jill Söderberg-Svanström, Bo Svenungsson, suppleanter
Marianne Jertborn och Tomas Vikerfors.
Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Åke Åkesson och Jill
Söderberg-Svanström.
Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet: Bo Svenungsson, suppleant Ingrid
Uhnoo.
Representation i UEMS
Som suppleant till Inrid Nilsson-Ehle utsågs Jill Söderberg-Svanström 2001-2003.

Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Smittskyddsinstitutets epideminämnd:
Erik Bäck har varit Infektionsläkarföreningens representant i Epideminämnden Pga byte av
generaldirektör och omorganisation har SMI´s epideminämnd under året endast haft ett möte där
huvudsakligen den nya organisationen presenterades.
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
Infektionsläkarföreningen har representerats av Otto Cars, Ingrid Nilsson-Ehle, Mats Kalin, ordf,
Johan Wiström
RAF har haft 3 sammanträden under 2001.
RAFs arbete under året återspeglas på den kontinuerligt uppdaterade hemsidan
(”http://www.srga.org”) med
- uppdaterad beskrivning av i Sverige registrerade antibiotika med samma mall för alla
preparat samt länk till SPC.
- principer för utförande och tolkning vid resistensbestämning: principer för kvalitetskontroll.
- MIC-värden i normalpopulationer
- artrelaterade MIC- och zon-brytpunkter
- data angående antibiotikaresistens i svenska bakteriepopulationer
- RAFs rekommendationer för användning av perorala antibiotika
- program för handhavande av infektion/kolonisation med multiresistenta bakterier
Hemsidan finns nu också in sin helhet på engelska eftersom det efterfrågas och internationella
användare ständigt ökar. Hela RAF-dokumentet finns nu även tillgänglig via Spriterm.
RAF genomför en ständig uppdatering av detaljer och principer på hemsidan. Under 2000 har en
rad principer och detaljer omprövats och uppdaterats. Nyheterna finns sammanfattade och länkade
till respektive avsnitt.
Under 2001 har vi ackumulerat, analyserat och lagt in MIC-data för normalpopulationer,
brytpunkter och rekommenderad användning för de nyregistrerade preparaten linezolid,
dalfopristin/quinupristin och telitromycin.
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RAF har påbörjat ett arbete för att lägga in data angående tuberkulostatika på hemsidan eller som
länk från hemsidan.
RAF
och
STRAMA
medverkade
vid
Läkemedelsverkets
Behandlingsrekommendationer vid pharyngotonsillit 010426.

Workshop

om

RAF genomförde 011120 tillsammans med STRAMA och SMI en välbesökt konferens om nyheter
inom antibiotikaområdet.
Otto Cars, Gunnar Kahlmeter och Barbro Olsson-Liljequist har deltagit i internationellt samarbete
för implementering av god antibiotikapolicy, harmonisering av principer för resistensbestämning
och i flera program för resistensövervakning
Referensgruppen för antimykotika, RAM-M
Björn Petrini, ordförande, mikrobiologen KS
Anders Johansson, sekreterare, Akademiska sjukhuset
Sverker Bernander, mikrobiologen KS,
Erja Chryssanthou, mikrobiologen KS
Marie Louise von Rosen, mikrobiologen KS
Siv Johansson, mikrobiologen Halmstad
Gunnar Kahlmeter, mikrobiologen Växjö
Hans Hallander, SMI
Barbro Olsson Liljequist, SMI
Jan Sjölin, Akademiska sjukhuset
Ett protokollfört möte med RAMs medlemmar hölls 12 feb 2001 på Karolinska Sjukhuset.
Översättning till engelska och revision av den ”gula boken” referensmetodik –I.10.
Svampinfektioner är nästan klar. En illustrerad engelsk version skall läggas ut på nätet, ev. kan
denna senare tryckas. Arbete pågår för att utvärdera olika metoder för resistensbestämning av
jästsvamp. RAM-M har under året fördjupat kontakten och samverkan med AFST (Subcommitee
Antifungal Susceptibility Testing) inom EU. Ett jästsvamputskick med åtföljande enkät har sänts ut
under året som ett led i nationell kvalitetssäkring av mykologisk diagnostik.
Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)
RAV har under året haft följande medlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Annika Linde, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert (Hemsidesredaktör)
Jan Andersson (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Ann-Britt Bohlin (Svenska Barnläkarföreningen)
Susanne Lindgren (Svensk förening för obstetrik och gynekologi))
Eric Sandström (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
Lars Ståhle (Farmakologi)
Ingrid Uhnoo (Läkemedelsverket)
Britta Wahren (Smittskyddsinstitutet)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
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Sammanträden:
RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger. Textmaterial till hemsidan, planering av
konsensusmöten och praktiska frågor inklusive ekonomi och stadgeändringar har behandlats. Ett
flertal informationsdokument om läkemedel mot HIV har färdigställts, och lagts ut på hemsidan.
Konsensusmöten avseende CMV-behandling (20/3) och HIV-behandling (6-7/11) har hållits i
samarbete med Läkemedelsverket. Dokumentation från konsensusmöte avseende hepatit-B (hösten
2000) och avseende CMV har färdigställts och publicerats i Läkemedelverkets tidskrift, samt på
RAVs hemsida. Uppdatering av behandlingsrekommendationer för hepatit C har också publicerats
på RAVs hemsida.
RAVs metodgrupp:
RAVs metodgrupp, bestående av i RAV-gruppen ingående virologer har också haft fyra möten. Ett
informationsdokument om kvantifiering av HIV-RNA i plasma har färdigställts, och lagts ut på
hemsidan. Informationsdokument om metoder för bestämning av antiviral resistens för herpes
simplex och CMV är under utarbetande.
Ekonomi:
RAV-gruppen sammanträdesresor har betalats av vissa landsting och av Smittskyddsinstitutet.
Gruppen har fått ett bidrag från Bengt Ihres fond.
Referensgruppen för parasitologi
Referensgruppen har bestått av följande ledamöter nominerade av Svenska Läkaresällskapets
sektioner för infektionssjukdomar, medicinsk mikrobiologi och tropikmedicin:
Ulf Bronner (ordf.), Inger Ljungström (sekr.), Ewert Linder, Sven Montelius,
Lars-Åke Nilsson samt Agneta Aust-Kettis (adj.) och Marianne Lebbad (adj.).
Gruppen har haft ett protokollfört möte. Arbetet har huvudsakligen haft karaktär av forum för
diskussion och rådgivning till Smittskyddsinstitutets (SMI) parasitologiska enhet.
En artikel rörande utredningsgång för påvisande av faecesparasiter har under 2001 publicerats i
SMI:s publikation Smittskydd av medarbetare vid denna enhet efter samråd med referensgruppen.
I samarbete med SMI har gruppen utformat en rekommendation för utsvarande av morfologiskt
fynd av cystor av Entamöba histolytica/Entamöba dispar. Vidare har PCR-diagnostik för malaria
respektive Entamöba histolytica -infektion diskuterats.
Socialstyrelsens expertgrupp för vaccinationsfrågor (EVAC):
Lars Rombo har varit infektionsläkarförningens representant i EVAC under år 2001 och har deltagit
i 3 av de 4 möten som avhållits under året.
Följande ämnesområden har berörts: Eventuellt samband mellan autism och MPR. Eventuellt
samband mellan biverkningar av MPR och gelatin/serumalbumin (ingår som stabilisator i vaccinet).
Anafylaxiberedskap. Information till föräldrar med små barn inför vaccinering på BVC. Eventuell
tidigareläggning av DT4 (ev. DTP4) från årskurs 4 till förskolan. Ansvar för vaccintillgänglighet.
Eventuellt samband mellan antal doser med vaccin som innehåller aluminium som adjuvans och
subkutana kliande granulom. Planerad studie för att jämföra vårt nya diTeBooster med Duplex med
avseende på risken för subkutana kliande granulom. Risker med metylkvicksilver (mertiolat) som
konserveringsmedel. Viss information om antrax och smittkoppor. Frågan om en liberalisering av
sjuksköterskors möjlighet att vaccinera utan läkares ordination i varje enskilt fall och för allmän
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vaccination mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet kommer att drivas under nästkommande
år.

Arbetsgrupper
Specialistutbildningskommittén (SPUK)
Rune Andersson ( sammankallande), Susanna Berczy, Eva Gustavsson, Hans Holmberg, Peter
Lanbeck, Stephan Stenmark.
Diagnostiskt prov för ST-läkare utfördes i maj 2001. Provet bestod av två MEQ-frågor och tolv
kortsvarsfrågor. Frågorna valdes med inriktning på målbeskrivningen i utbildningsboken och
flertalet universitetskliniker i landet hjälpte till att utforma dem. 56 ST-läkare skrev med ett
genomgående gott resultat. Maxpoäng var 64,5 poäng med median 48 poäng ( range 25,5-58).
Peter Lanbeck sammanställde och rättade provet.
Fallseminarium anordnades för tredje året, denna gång i Örebro 8-9 oktober med 18 deltagare.
Kursutvärderingen besvarades av 17 och samtliga tyckte detta var en bra utbildningsform som bör
fortsätta och ev. utökas.
SPUK har under året inlämnat prioritering för SK-kurser 2002 till Socialstyrelsen. Ett problem i
sammanhanget är att inte alla prioriterade kurser blir anordnade av Socialstyrelsen. Nästa år drabbas
”akutmedicin inom infektionssjukvård”, som planerades i Malmö. Vi har diskuterat frågan på chölmötet i oktober och landets kliniker var då positiva till att betala kostnaden, cirka 5 000 kr per
deltagare, för att anordna denna kurs på egen hand. Det är f n problem med det begränsade utbudet
av SK-kurser och många ST-läkare kommer inte med på kurserna förrän mot slutet av sin
utbildning. Ev. får fler kurser ordnas utanför det ordinarie utbudet, såvida inte det blir en bättre
lösning i det planerade utbildningsinstitutet.
Medicinsk kvalitet inom infektionssjukvården
Kvalitetsarbetet utgår från styrelsen och dess revisorsgrupp. Mats Erntell är samordnare och
sammankallande.
Revisorsgruppen: Hans Beckman, Börje Elgefors, Britt-Marie Eriksson, Mats Erntell, Aril Frydén,
Åsa Hallgårde, Mats Karlsson, Ivan Vig och Tomas Vikerfors.
Diagnosgrupperna för bakteriell meningit (Carl Granert), endocardit (Lars Olaison), pneumoni (Åke
Örtqvist) och verksamhetsbeskrivning (Hans Beckman, Åsa Hallgårde) har fortsatt sina projekt. Det
svenska endocarditregistret har nått internationell uppmärksamhet. Det nya internationella
endocarditregistrets protokoll är klart och inrapporteringen har startat. Sammanställningen sker på
Duke University. Rapporteringen till vårt eget register fortsätter som tidigare. Socialstyrelsen har
sanktionerat registret som ett nationellt kvalitetsregister. Inrapporteringen till registret för bakteriell
meningit fortsätter.
En arbetsgrupp ledd av Aril Frydén utvecklar kvalitetsindikatorer inom diagnosområdet Hepatit. Ett
förslag på indikatorer kommer under 2002.
Medicinska kvalitetsrevisioner har genomförts i Jönköping av Hans Beckman och Mats Erntell, i
Kristianstad av Börje Elgefors och Tomas Vikerfors och i Falun av Åsa Hallgårde och Mats
Karlsson. Karolinska revideras i december. Rapport om kvalitetsarbetet lämnades på chöl-mötet i
oktober. Arton kliniker är inbokade för kvalitetsrevision under åren 2001 till 2003. Åtta kliniker är
nu reviderade. Tre har inte bokat revision.
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Medicinska KvalitetsRådet, MKR, har bildat ´Enheten för Medicinskkvalitetsrevision´. Enheten
ansvarar för ekonomisk administration, uppföljning av utbildning och metodutveckling samt för
uppföljningen av kvaliteten av revisionerna för samtliga reviderande föreningar, för närvarande fem
stycken. En styrgrupp är utsedd av MKR där representanter från Läkarförbundet, Läkarsällskapet,
Socialstyrelsen och fyra specialitetsföreningar ingår. Föreningen representeras av Mats Erntell.
Enkäter angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2000 och tjänsteprognos
för infektionsspecialister fram till år 2006:
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Hans
Beckman vid chefsöverläkarmötet i Sollentuna den 18-19 oktober.
Västerås och Huddinge den 19 november 2001

Göran Günther
Facklig sekreterare

Bo Svenungsson
Vetenskaplig sekreterare
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