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Åke Örtqvist (ordförande), Britt-Marie Eriksson (vice ordförande), Rune Andersson (vetenskaplig
sekreterare), Göran Günther (facklig sekreterare), Hans Beckman (skattmästare), Jonas Bonnedahl,
Gisela Otto och Suzanne Wendahl.
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton är var för sig Åke Örtqvist och Hans
Beckman.
Valberedning
Bo Svenungsson (sammankallande), Ola Blennow och Marianne Jertborn.
Revisorer
Lars Hagberg, Inga Odenholt-Malmfors och Pia Forsberg (suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
Svenska Läkaresällskapets nämnd: Pia Forsberg.
Svenska Läkaresällskapets Delegation för Medicinsk Etik: Aril Frydén.
Ledamot i delegationen för Läkaresällskapets riksstämma: Ingrid Uhnoo.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Åke Örtqvist, Rune Andersson, suppleanter Britt-Marie
Eriksson och Hans Beckman.
Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Åke Örtqvist, suppleant Göran
Günther.
Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet: Bo Svenungsson, suppleant Ingrid
Uhnoo.
Språkombud i Svenska Läkaresällskapet: Sven Montelius.
UFO, nätverk mellan specialitetsföreningarna kring fortbildningsfrågor: Gisela Otto
Representation i UEMS
Ingrid Nilsson-Ehle och Gisela Otto (suppleant).
Möten
Årsmötet 2002 hölls den 27 november på Svenska Mässan, Göteborg. Styrelsemöten har hållits
15 januari, 20 mars, 21maj, 1-2 september och 16 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte hölls 21 maj
i samband med vårmötet i Eskilstuna.

Chefsöverläkarmötet hölls den 16-17 oktober på Johannesbergs slott, Gottröra. Mötet
samlade 44 deltagare från 28 kliniker.
Tema för årets möte var hur framtidens akuta jourverksamhet ska hanteras på region- och länsnivå.
En återkoppling gavs till föregående årsgrupparbete avseende fortbildningen och IPULS framtida
verksamhet. Klinikernas verksamhetsstatistik presenterades av
Per Arneborn. Anne-Marie Bruno gav en presentation av STRAMA Hallands handlingsplan. Bo
Settergren och Jonas Bonnedahl presenterade SPUKs aktuella arbete med bl. a. kursackreditering
för SK och revideringen av utbildningsboken.
Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte: Föreningen har representerats av Åke Örtqvist.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Föreningen representerades av Hans Beckman och
Rune Andersson.
Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte: Föreningen representerades av Göran Günther.
Nya medlemmar
Under året har föreningen antagit följande nya fullvärdiga medlemmar:
Sahra Abdulle (Göteborg), Åsa Alsiö (Falköping), Maria Bleckert (Kumla), Jonas Bonnedahl
(Färjestaden), Alina Dimopoulou (Linköping), Maria Eklund (Göteborg), Anna Färnert
(Saltsjöbaden), Anna Gillman (Uppsala), Helena Hallgren (Halmstad), ElsMarie Henriksson
(Uddevalla), Anna Jerkeman (Lund), Göran Jönsson (Lund), Amelie Kinch (Uppsala), Owe
Källman (Hägersten), Elicia Lindekrantz (Skarpnäck), Fredrik Månsson (Malmö), Mikael Nilsson
(Karlstad), Gunilla Ockborn (Göteborg), Gunlög Olsson (Örebro),Ylva Rahm (Gävle), Staffan
Sandell (Stockholm), Mattias Skielta (Östersund), Carl Spindler (Saltsjöbaden), Gunnar Urban
(Uddevalla) och Jan Vesterbacka (Västerås).
Remisser
Styrelsen uttrycker ett stort tack till följande kollegor som bidragit till föreningens verksamhet med
remissyttranden till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund:
”Sjuksköterskornas förskrivningsrätt för läkemedel –översyn av läkemedelslistan” (Socialstyrelsen
Dnr 02-12241/2201). Besvarad av Rune Andersson. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska
Läkaresällskapet: ”Socialstyrelsens utredning angående de medicinska specialiteterna”. Remisserna
besvarades likalydande av Göran Günther och Åke Örtqvist. Från Svenska Läkaresällskapet
”Revision av stadgar för Svenska Läkaresällskapet”. Besvarad av Rune Andersson. Från Sveriges
Läkarförbund: ”SK-kurser och annan extern vidareutbildning för blivande specialister –Förslag till
ett mer ändamålsenligt system”. Bevarad av Bo Settergren (SPUK).
Övriga skrivelser
PehrOlov Pehrson och Rune Wejstål har författat yttranden, efter förfrågan från Svensk förening för
obstetrik och gynekologi, angående infektionsrisker vid assisterad befruktning i samband med
utfärdande av nya råd och anvisningar från Socialstyrelsen. Göran Günther har besvarat en enkät
från Läkarförbundet angående dokumentering av fortbildning (CPD). En enkät från Svensk
Förening för Palliativ Medicin besvarades av Rune Andersson och Göran Günther.
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Läkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter –en översyn
Föreningen bereddes möjlighet att framföra synpunkter på Socialstyrelsens utredning. Efter att
föreningen lämnat sina synpunkter till Socialstyrelsens utredare i sitt remissvar presenterades ett
förslag tänkt att ligga till grund för en proposition. I förslaget gick utredaren på den linje som
föreningen starkt agerat för, dvs. att specialiteten även framgent behåller sin status som egen
basspecialitet. Kvarstår i strukturförslaget gör benämningen Infektionsmedicin istället för
Infektionssjukdomar. Regeringen har, efter att ha tagit del av utredningens förslag, beslutat att
avvakta en proposition och istället lägga till en promemoria i frågan om grenspecialiteter.
Bakgrunden är att man tagit till sig kritiken rörande vissa grenspecialiteter som riskerar
rekryteringssvårigheter pga. signifikant förlängd utbildningstid. Arbetet med promemorian beräknas
ta ett år.
Riksstämman 2002
Riksstämman ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg 27-29 november. Inom ramen för Svenska
Infektionsläkarföreningens program presenterades 5 fria föredrag och 15 postrar. Ungt forum som
inledde Riksstämmeprogrammet behandlade i år HIV-infektion under ledning av Magnus Gisslén.
Samtidigt gavs information om föreningens verksamhet av Åke Örtqvist och Susanna BérczySöderblom. Christina Nyström-Rosander presenterade sin avhandling ”Clamydia pneumoniae in
aortic valve sclerosis and thoracic aortic disease”. Hans Wigzell höll årets Justus Ström föreläsning
över ämnet ”Immunsystemets janusansikten vid infektioner”. Föreningen arrangerade symposiet
”Infektioner hos reservdelsmänniskan” med Lena Öhman som moderator. Ett sektionssymposium
anordnades över ämnet ”Från sot till bot- Nya behandlingsstrategier vid Hepatit C” med Ingrid
Uhnoo som moderator. Gemensamt med sektionen för medicinsk mikrobiologi anordnades
symposiet ”Mikrobiologisk diagnostik vid nedre luftvägsinfektioner” med Mats Kalin som
moderator. Gemensamt med sektionerna för medicinsk mikrobiologi och neurokirurgi ”Akuta
infektioner i CNS –är det bara agens som ska behandlas?” modererat av Jan Sjölin. Gemensamt
med sektionen för thoraxkirurgi gavs symposiet ”profylax och behandling av postoperativ
mediastinit”. Gemensamt med sektionen för tropikmedicin: ”Resor, risker och råd” modererat av
Lars Rombo.
Tidningen Infektionsläkaren, www.infektion.net och Scandinavian Journal of Infectious
Diseases
Tidningen Infektionsläkaren har utkommit med 4 nummer under verksamhetsåret under redaktion
av Suzanne Wendahl Föreningens hemsida är uppskattad av medlemmarna och utvecklas
regelbundet. Hemsidan administreras av nätansvarige Niklas Lönnbro.
Avtalet med Taylor Frances angående medlemsprenumeration på Scandinavian Journal of Infectious
Diseases sagts upp från den 1 januari 2004. Formerna för ett nytt avtal har diskuteras med förlaget
och ett förslag kommer att presenteras vid föreningens årsmöte.
Utbildning
Fortbildningen i Budapest ägde rum 3-6 april. Som tidigare är denna utlandsbaserade fortbildning
mycket uppskattad av medlemmarna. Utvärderingen och kursens innehåll gav genomgående mycket
goda resultat med medelbetyg 4,2 inom en skala 1-5. Vårmötet hölls den 21-23 maj på Quality
Hotell Statt Eskilstuna med Infektionskliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, som värd och arrangör.
Fortbildningen avseende efterutbildningen i invärtes medicin behandlade infektioner hos
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transplanterade och hölls den 2-3 oktober i Steningevik. Efterutbildningen på universitetssjukhus
gavs den 6-7 november på Uppsala Akademiska Sjukhus.
Institutet IPULS har av 14 av föreningen prioriterade kurser godkänt 4 som IPULS-finansierade
under nästa verksamhetsår.
Programgrupper
Föreningens första programgrupp Infektiös endokardit har genomfört en första revision av
ursprungsdokumentet. De övriga grupperna, Led- och skelettinfektioner, Bakteriella CNSinfektioner, Urinvägsinfektioner och Nedre luftvägsinfektioner befinner sig i olika stadier av
arbetsprocessen.
Pharmacia-stipendiater 2003
Pharmacia stipendiet, med 18 750 kr vardera, tilldelades doktorerna: Sahra Abdulle (Effekt av
antiretroviral terapi mot HIV-1 infektionen i centrala nervsystemet), Tony Carlsson (Studier av
hepatit C virusets kinetik vid antiviral behandling), Carl-Johan Fraenckel (Virulensfaktorer hos
borrelia i hudbiopsier från patienter med erytema migrans) och Kristoffer Strålin (Förbättrad
etiologisk diagnostik av samhällsförvärvad pneumoni).
Aventis Pharma-stipendiater 2003
Aventis Pharmastipendiet tilldelades Björn Olsen 10 000 kr för projektet ”The role of birds in the
ecology and epidemiology of Avian Influenza”, Thorbjörn Norén 15 000 kr för att studera
”Förekomst och spridning av resistensgen Erm B hos C. Difficile i sluten och öppen vård i Örebro
län” och Anders Thalme 15 000 kr för projektet ”Internalisering av S. Aureus i humana
endotelceller, experimentell studie som modell för endokarditpatogenes”.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
Inga stipendier utdelades under året.

Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Smittskyddsinstitutets epideminämnd:
Föreningens representant har varit Erik Bäck. SMI:s epideminämnd har "lagts ned" (om bara
vilande eller mer är oklart). Man anser att det är ett dyrt sätt att få återföring från avnämarna. I
stället anses att ett bättre sätt är att sammankalla till temadagar över olika ämnen och därigenom få
in synpunkter från dem som är direkt intresserade av det ämnesområdet. Detta är på gott och ont. Så
som Epideminämnden fungerade, fyllde den liten funktion. En hade kunnat vara diskussion
angående framtidsfrågor, policyfrågor, praktiska kommunikationsfrågor, avnämarnas förväntningar
på vad SMI ska göra och inte etc., men mötena blev mest en redovisning av vad som gjorts.
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
RAF är Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets expertgrupp i antibiotikafrågor.
RAF har under 2003 representerats av följande sektioner inom Svenska Läkaresällskapet:
Infektionssjukdomar genom Otto Cars, Ingrid Nilsson-Ehle, Inga Odenholt och Håkan Hanberger;
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Medicinsk mikrobiologi genom Gunnar Kahlmeter, Anders Österlund, Åsa Melhus och Lennart
Nilsson; Medicinsk farmakologi genom Mikael Hoffmann; Pediatrik genom Margareta Eriksson,
Allmän medicin genom Sigvard Mölstad och Oto-rhino-laryngologi genom Karin Prellner. Dessutom
har Smittskyddsinstitutet representerats genom Barbro Olsson-Liljequist. Anders Österlund har valts
till ordförande och Barbro Olsson-Liljequist till sekreterare.
RAF-M är en till RAF adjungerad metodgrupp som under 2003 bestått av: Gunnar Kahlmeter, Peter
Larsson, Torbjörn Kjerstadius, Eva Melander, Håkan Miörner, Magnus Unemo, Annika Wistedt, Signe
Ringertz, Mats Walder och Barbro Olsson-Liljequist, samtliga från Medicinsk mikrobiologi. Gunnar
Kahlmeter har varit ordförande och Barbro Olsson-Liljequist sekreterare.

RAF har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Fr.o.m. 2003 finns protokoll från RAF:s
sammanträden tillgängliga via RAF:s hemsida.
RAF:s arbete speglas kontinuerligt på den kontinuerligt uppdaterade hemsidan, www.srga.org. Under
2003 kan följande särskilt noteras:
• RAF:s antibiotikadag
Från 2003 erbjuder RAF en i januari årligen återkommande produktobunden utbildningsdag om
antibiotika, RAF:s antibiotikadag. Årets antibiotikadag hade temat ”behandlingstider samt dosering för
att undvika resistens.
• Gemensamma europeiska brytpunkter för antibiotika
En process avsedd att harmonisera brytpunkter för antibiotika i de europeiska länderna har initierats via
EUCAST (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). RAF är en av sex
europeiska brytpunktskommittéer som leder detta arbete. Under året har man enats om gemensamma
europeiska brytpunkter för fluorokinolonerna, samt kommit långt i arbetet med gemensamma
brytpunkter för glykopeptider, oxazolidoner och aminoglykosider.
• RAF:s kommentarer till i FASS godkända indikationer
Under året har RAF publicerat kommentarer till i FASS godkända indikationer för parenterala
antibiotika på hemsidan.
RAF är representerat i EUCAST steering committée genom ordförande i RAF eller av denne delegerad
RAF-medlem. RAF är representerat i nationella STRAMA genom ordförande eller dennes suppleant.

Referensgruppen för antimykotika, RAM-M
Sedan 1999 har det funnits en referensgrupp för antymykotikafrågor, RAM-M, där ”M” stått för
metodologi. Denna grupp, som bestod av representanter för sektionerna för mikrobiologi och
infektionssjukdomar ägnade sig huvudsakligen åt resistensbestämningsproblematik. Föregående år
beslöts att denna skulle upplösas och SMI tillfrågades om möjligheten att skapa en ny
referensgrupp, RAM. Beslut om tillskapandet av en sådan fr.o.m. 030401 togs 030306.
RAMs uppgifter ska främst vara att identifiera kliniska och mikrobiologiska problem inom
mykologin och att ge SMI råd vid prioritering av resurser inom antimykotikaområdet.
RAM består av representanter för nedanstående organisationer:
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Jan Sjölin, Sektionen för infektionssjukdomar, ordförande
Anders Johansson, Mykologiska referenslaboratoriet i Uppsala, Svenskt Sällskap för Klinisk
Mykologi, sekreterare
Björn Petrini, Föreningen för medicinsk mikrobiologi
Per Ljungman, Sektionen för hematologi
En representant, ännu ej utsedd. från Sektionen för läkemedelslära
Viktor Fernandez, SMIs mykologisektion
Sonja van der Tempel, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap
Erik Svensson, Mikrobiologiska regionlaboratorier
Gunnar Kahlmeter, SMIs antibiotikaresistensgrupp
Barbro Olsson Liljequist, Referensgruppen för antibiotikafrågor
Erja Chryssanthou, Mykologiska referenslaboratoriet på Karolinska sjukhuset
RAM har möjlighet att vid speciella frågeställningar adjungera ytterligare individer. Inom sig
formerade RAM en metodgrupp RAM-M, bestående av de tre sistnämnda och sekreteraren.
Gruppen har sedan april haft två protokollförda möten. Ett första konstituerande före sommaren, där
Gunilla Skoog, som representant för STRAMA, t.v. blev adjungerad.
De frågor som RAM avser att i första hand prioritera är diskussion kring artrelaterade brytpunkter
samt information och värdering av antimykotika.
För att få bättre kraft internationellt i frågan om artrelaterade brytpunkter i exempelvis EUCAST
svampgrupp AFST (subcommittee on antifungal suseptibility testing) ansågs ett samarbete med
övriga nordiska länder vara av stort värde. Norge och Danmark har hittills visat intresse och vid
senaste mötet i november beslöts att RAM-M ska omvandlas till en nordisk grupp NRAM, i vilken
förhoppningsvis också representanter för Finland och Island kommer att ingå. NRAMs uppgifter
ska vara desamma som för RAM-M, dvs metodologisk diagnostik, resistensbestämning och
kvalitetssäkring.
För att klargöra aktuellt resistensläget i Sverige har en insamling av blod och vaginalisolat initierats.
Beträffande informationsspridning har Gula bokens nätversion, som finns som pdf-fil på SMIs
hemsida, uppdaterats liksom RAMs hemsida, där förslag på artrelaterade brytpunkter och deras
relation till den internationella indelningen i känslig, dosberoende och resistent framgår. Även de
data som för närvarande föreligger med avseende på distributionen av MIC-värden i
vildpopulationen finns redovisade på hemsidan.
Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)
RAV har under året haft följande medlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert (Hemsideredaktör)
Jan Andersson/Elda Sparrelid (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)
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Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Sammanträden
RAV-gruppen har sammanträtt tre gånger. Textmaterial till hemsidan, planering av konsensusmöten
och praktiska frågor inklusive ekonomi och stadgeändringar har behandlats.
Följande konsensusmöten har genomförts i samarbete med Läkemedelsverket: HIV (april), hepatit
B virus (nov). Dokumentation har publicerats i RAVs hemsida, Läkemedelverkets hemsida och
Läkemedelverkets tidskrift.
Övriga publikationer är:
Antiretroviral treatment of human immunodeficiency virus infection: Swedish recommendations.
Sandstrom E, Uhnoo I, Ahlqvist-Rastad J, Bratt G, Berglund T, Gisslen M, Lindback S, Morfeldt L,
Stahle L, Sonnerborg A; Swedish Consensus Group.Scand J Infect Dis. 2003;35(3):155-67.
Chronic hepatitis C: updated Swedish consensus.
Wejstal R, Alaeus A, Fischler B, Reichard O, Uhnoo I, Weiland O; Swedish National Expert Panel
for the treatment of chronic hepatitis C.
Scand J Infect Dis. 2003;35(8):445-51.
Treatment and prevention of influenza: Swedish recommendations.
Uhnoo I, Linde A, Pauksens K, Lindberg A, Eriksson M, Norrby R; Swedish Consensus Group.
Scand J Infect Dis. 2003;35(1):3-11.
RAVs metodgrupp
RAVs metodgrupp, bestående av i RAV-gruppen ingående virologer har haft två möten.
Ekonomi
RAV-gruppen sammanträdesresor har betalats av vissa landsting, och av Smittskyddsinstitutet.
Referensgruppen för parasitologi
Referensgruppen har under året bestått av nedanstående fem ledamöter nominerade av Svenska
Läkaresällskapets sektioner för infektionssjukdomar (I), medicinsk mikrobiologi (MM) och
tropikmedicin (TM), samt tre adjungerade ledamöter:
Ulf Bronner (I) -ordf.
Inger Ljungström (MM) - sekr.
Bo Claesson (MM)
Ewert Linder (MM)
Sven Montelius (TM)

Agneta Aust-Kettis - adj.
Teodor Capraru - adj.
Marianne Lebbad - adj.

Referensgruppen har under året haft två protokollförda möten. Gruppen har beslutat att sprida sina
rekommendationer och aktuell information om parasitologisk diagnostik huvudsakligen via den
under 2002 upprättade hemsidan. Denna återfinns under hemsidan tillhörande Svensk Förening för
Tropikmedicin, www.svls.se/sektioner/tm/Referensgruppen.htm, och har under året
vidareutvecklats. Den innehåller fn. följande information; presentation av gruppens målsättning och
sammansättning, aktuell information om diagnostik av Entamöba histolytica/dispar, intestinala
parasiter, malaria, onchocerciasis och Strongyloides stercoralis. Inom kort kommer även riktlinjer
för diagnostik av leishmaniasis och Pneumocystis jiroveci (tidigare P. carinii) att finnas tillgängliga.
Vidare annonseras svenska kurser i parasitologisk diagnostik.
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Referensgruppen presenterade sig under Infektionsläkarföreningens vårmöte i Eskilstuna 21-23 maj
och diagnostik av Entamöba histolytica/dispar samt malaria diskuterades.
Följande frågor är under beredning inom gruppen: a) Rekommendation för laboratorie- utsvarsrutin
vid fynd av apatogena och tveksamt patogena protozoer i feces. b) Rekommendation för
handläggning vid förekomst av Entamöba histolytica/dispar cystor i feces.
Ewert Linder har avsagt sig ledamotskap för 2004 och ersättare kommer att utses av Föreningen för
Medicinsk Mikrobiologi.
Socialstyrelsens expertgrupp för vaccinationsfrågor (EVAC)
Föreningens representant har varit Lars Rombo. Ett enda möte hölls i år i EVAC som upplöstes efter
detta eftersom "formerna för socialstyrelsens arbete med vaccinationsfrågor kommit att diskuteras
allt mer" och ersätts av REFVAC, en referensgrupp utsedd av Smittskyddsinstitutet.
Vid årets möte rapporterades DT studien preliminärt. Inga signifikanta skillnader mellan Duplex
och DiTebooster framkom när det gäller risken för subkutana granulom.
Informationsmaterial om barnvaccinationer från socialstyrelsen delades ut.
Arbetet med nya föreskrifter om screening-undersökning av gravida går framåt liksom arbetet med
vaccinationsregistret SWEVAC som för närvarande testas på utvalda vaccinationscentraler.
Anders Lindbergs utförliga minnesanteckningar från årets möte har redan skickats ut via e-post från
mig till verksamhetscheferna i landet.

Arbetsgrupper
Specialistutbildningskommittén (SPUK)
Specialistutbildningskommitteen (SPUK) har under året bestått av Bengt Björkholm, Jonas
Bonnedahl, Hans Holmberg, Robert Schvarcz, Ulrika Snygg-Martin, Anne Tideholm samt Bo
Settergren (sammankallande). Vi har haft ett ordinarie möte, ett internat samt 2 telefonmöten.
Vi har inom infektionspecialiteten f.n. ca 140 läkare under utbildning och det råder därmed stor
brist på platser till SK kurserna. I år fanns 5 ordinarie SK kurser och härutöver genomfördes 4 ”SK
liknande” kurser efter initiativ från Infektionsläkarföreningen. För 2004 godkändes endast 4
ordinarie SK kurser och bara 2 av dessa riktade sig specifikt till blivande infektionsläkare. Behovet
av extra SK kurser har därmed ökat ytterligare. En behovs-inventering bland ST läkarna v.g. SK
kurser pågår.
Det årliga diagnostiska provet skrevs i år av ca 80 ST läkare. Målsättningen bör vara att i princip
alla läkare under vidareutbildning ska delta - handledare och studierektorer har här ett speciellt
ansvar.
Fallseminariet dubblerades i år p.g.a. stor efterfrågan. Som vanligt blev det väldigt uppskattat, men
det är ju också mycket lärarintensivt.
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Samarbetet med IPULS har formaliserats i och med att expertgranskare (Bo Settergren; ordinarie,
Hans Holmberg; ersättare) inom IPULS har utsetts för infektionsspecialiteten v.g. vidare- och
fortbildningar. Detta gäller i dagsläget dock ej för SK kurser.
Mycket arbete under året har lagts ned på att uppdatera Utbildningsboken vilket ej gjorts sedan
1998. Detta arbete är i det närmaste slutfört.
Ungt Forum genomförs som vanligt i anslutning till Läkarstämman och har i år ”Ortopediska
infektioner” som tema och med Bertil Christensson som ansvarig.
Slutligen har vi besvarat enkät från IPULS angående ”SK kurser och vidareutbildningar” och skrivit
remissvar till Läkarförbundet och Läkaresällskapet över dokumentet ”SK kurser och annan extern
vidareutbildningför blivande specialister” från IPULS.
Medicinsk kvalitet inom infektionssjukvården
Kvalitetsarbetet utgår från styrelsen och dess revisorsgrupp. Mats Erntell är samordnare och
sammankallande. I revisorsgruppen har under året två nya revisorer tillkommit efter att Börje
Elgefors och Mats Karlsson slutat. I gruppen ingår nu Hans Beckman, Britt-Marie Eriksson, Mats
Erntell, Aril Frydén, Åsa Hallgårde, Bengt Hill, Susanne Stiernstedt, Ivan Vig och Tomas Vikerfors.
Diagnosgrupperna för bakteriell meningit (Carl Granert), endokardit (Lars Olaison), pneumoni (Åke
Örtqvist), kronisk Hepatit C (Aril Frydén) och verksamhetsbeskrivning (Per Arneborn) har fortsatt
sina projekt. Det svenska endokarditregistret har nått internationell uppmärksamhet och
presenterades i oktober på Socialstyrelsens Kvalitetsregisterdagar. Vissa kliniker rapporterar också
till det internationella endokarditregistret. Rapporteringen till vårt eget register fortsätter som
tidigare. Socialstyrelsen har sanktionerat registret som ett nationellt kvalitetsregister.
Inrapporteringen till registret för bakteriell meningit fortsätter. Vi ber er komplettera
inrapporteringen med även tidigare års ännu inte rapporterade meningitfall. Vi har sett att
mortaliteten för pneumokock-meningit ökar i vårt registermaterial!
Medicinska kvalitetsrevisioner har genomförts på tre kliniker; Sundsvall reviderad av Börje
Elgefors och Tomas Vikerfors, Göteborg av Hans Beckman och Åsa Hallgårde, Västerås av BrittMarie Eriksson och Mats Erntell. Sexton kliniker är nu reviderade av 29. Tre revisioner är bokade
våren 2004; Malmö, Eskilstuna och Norrköping.
Föreningens medicinska kvalitetsrevisioner, indikatorer och register presenterades som poster på
Socialstyrelsens Kvalitetsregisterdagar.
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 sex
stycken; psykiatri, infektion, allmänmedicin, ortopedi, hematologi och gynekologi. En styrgrupp är
utsedd av MKR där representanter från Läkarförbundet, Läkarsällskapet, Socialstyrelsen och fem
specialitetsföreningar ingår. Föreningen representeras av Mats Erntell.
Aril Frydén har som föredragande inom infektionsspecialiteten i
HSAN yttrat sig över 7 ärenden 2002 och 5 ärenden 2003.
Under 2002 gjordes en SPUR inspektion (Halmstad) men ingen under 2003.
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Enkäter angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2002 och tjänsteprognos
för infektionsspecialister fram till år 2014:
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Per Arneborn
vid chefsöverläkarmötet i Gottröra den 17-18 oktober.

Västerås och Skövde den 24 november 2003

Göran Günther
Facklig sekreterare

Rune Andersson
Vetenskaplig sekreterare
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