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I sitt tiende år kan PESTA denne gang by på et
supplement.

Det er naturligvis det nylig gjennomførte SSAC
møtet i Oslo som er kilden til supplementet.

pesta`s redaksjonssekretær, Jon Birger Haug og
medredaktør Bjørn Myrvang, har lagt mye arbeid i
supplementet og fortjener både honnør og takk.

Møtet gikk av stabelen fra 3. til 5. september, med
en tjuvstart med minikurs den 2.september.

Det er ikke denne inhabile medarbeiders oppgave
å anmelde møtet, men følelsen av at møtet ble en
suksess, må det være lov å gi uttrykk for. Godord
har i alle fall strømmet på fra inn- og utland etter
møtet.

Hele 190 deltagere hadde anmeldt seg, og møttes
på tradisjonsrike Hotell Bristol i Oslo. Det var ikke
rekord, men angivelig nest mest i SSAC`s historie.

Det ble innsendt 54 abstracts til møtet. Heller ikke
det rekord, men nest mest i selskapets historie på
21 år. Gledelig var at mer en 30 av abstractene var
norske, selv om enkelte norske miljøer var totalt
fraværende med tanke på innsendelse av abstracts
og postere.

At kvaliteten på de norske bidragene holdt mål
kom til uttrykk ved at Anne-Marte Bakken Kran
som også var utvalgt norsk representant som
«young scientist», delte prisen for beste poster
med Christian Brandt fra Danmark. Tre av åtte
utvalgte abstracts til oral presentasjon var også
fra Norge; Dag Berild, Anita Schumacher og Tone
Tønjum.

Nå var dette ikke noe nordisk mesterskap, og vi
som kom fra « det ligger et land mot den evige
sne», hadde naturligvis hjemmebanefordeler,- men
likevel, det føltes godt å vise at det blomstrer også
i norsk klinisk forskning.

Det  ville kanskje være typisk norsk å slå seg på
sitt hårete bryst og antyde en sammenligning med
innsatsen i De olympiske leker i Athen. Unaturlig
beskjedenhet hindret oss i dette, men det ble deri-
mot påpekt av den finske og den danske represen-
tanten i SSAC-styret. Ja den danske gikk så langt
som å antyde at Munch“s «Skrik» hadde hatt som
modell en svenske da Norge tok sin femte gull-
medalje i Athen. - Han om det!

Vi vil takke alle som bidrog som deltagere, fore-
dragsholdere, med abstracts, sponsorer og utstil-
lere, og som gjorde møtet vellykket. Neste år: på
Island, Reykjavik fra 11. - 14.august.

Selv om vi har unngått orkaner, har vi merket at
høsten er over oss med periodevis store nedbør-
mengder, kaldere og klarere luft, gulnende blader
på trærne osv. Det hindrer imidlertid ikke at PESTA
kommer ut med første høstnummer,  -»snarere tvært
i mot» for å sitere vår gamle favoritt Fredrik Stabel.

Dette nummer inneholder som vanlig referater: fra
FIPI (som i år hadde funnet en ny form), fra Vårmøtet
(med dårlig oppmøte fra infeksjonsmedisinere!), fra
nordnorsk infeksjonsforum i Tromsø, - og inter-
nasjonal AIDS-konferanse i det minst like eksotiske
Bangkok. Vi har i dette nummeret gjengitt hele
medlemsregisteret slik det foreligger i dag, og ber
om at alle sender tilbakemelding ved feil!

Ikke overraskende har vår lyrikk-redaktør funnet
fram til nye dikt til diktspalten, -denne gang av
Pablo Neruda.

 I det dere tenker på Fredrik Stabels ord  «Jeg trodde
mine elefanter var hvite inntil jeg så Deres», er
oppfordringen

Hold ut !

Oddbjørn Brubakk

-pest-POSTEN
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Global village var åpen for alle; en fargerik
opplevelse med medisinmenn fra Afrika, Thai-pro-
stituerte som påberopte seg 100 % kondombruk
og demonstrerende sprøytemisbrukere som den
Thailandske regjeringen ble beskyldt for å prøve
å utrydde. Når Bush’s viktigste bidrag for å hemme
epidemiens utbredelse er å anbefale avholdenhet,
synes det riktig av FN å fokusere på økt kunnskap
og bevisstgjøring blant verdens ledende politi-
kere om deres ansvar i kampen mot AIDS. Siden
møtet i Barcelona for 2 år er 6 millioner mennesker
døde av AIDS og 10 millioner nysmittet med HIV.
I 2003 fikk ca 7 % av de som trenger det antiretro-
viral behand-ling (400 000 av 5 900 000) og WHOs
prinsipp:»3 by 5" (treat 3 million with ART by 2005)
virker fortsatt en smule optimistisk. FN har utar-
beidet detaljerte retningslinjer for start av ART,
selv der CD4 målinger ikke er tilgjengelig.

De store legemiddelfirmaenes ansvar når det gjel-

der «access to all» fikk også mye oppmerk-som-
het.  Lederen for Pfizer, McKinnan, ble delvis
overdøvet av aktivister, men kom igjennom med
noen av sine argumenter. Mange legemiddel-firma
tilbyr no-profit priser på ART til rundt 65 land i
den 3.verden, men landene har selv et viktig an-
svar for å administrere dette. I India finnes det
f.eks.123 000 firma som selger og/eller produserer
mer eller mindre billig ART og dette er flere enn
antall pasienter som behandles med ART i India i
dag. USAs krav om «anti-dumping skatt» i mange
land ødelegger også for no-profit avtalene som er
gjort. Argumentene mot den farmasøytiske indus-
tri var mange.  Flere krevde at firmaenes økonomi
må offentliggjøres. Angivelig går bare 20 % av
overskuddet til reinvesteringer. Mye av forsk-
ningen de tar æren for utføres egentlig av leger
som jobber i offentlige sykehus, eller de kjøper
opp gode ideer og selger dem med betydelig pro-
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Access for all
Referat fra 15th Internasjonal AIDS congress,

Bangkok 11. – 16. juli 2000

Av Bente M. Bergersen

Med 20 000 delegater fra hele verden er dette blitt en gigakongress preget av politikk
og media. Med bakgrunn i AIDS-rapporten fra UNAIDS (FN, verdensbanken, verdens
arbeidsgiver organisasjon m.fl.) ble epidemiens utallige konsekvenser bredt belyst. Kofi
Annan, Nelson Mandela, Richard Gere, Miss World og 20 elefanter (hvorav en drepte
en tilskuer) ga journalister fra 110 land nok å skrive hjem om.

Thai AIDS behandlings-aktivister og deres allierte demonstrerte med krav om
handling og økt tilgjengelighet  av antiretrovirale medikamenter.
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fitt.  Pfizer var verdens mest lønnsomme bedrift i
2003.

Det handlet litt om fag også.  Prevalensen av TBC
i verden er på vei mot gamle høyder pga HIV. Fra
afrikansk hold ble det understreket at alle med
nyoppdaget TBC bør testes for HIV og omvendt.
De med aktiv TBC må behandles og de resterende
HIV positive bør vurderes for isoniazid profy-
lakse.

Regulerte terapipauser –STI- er fortsatt noe man
sysler med, spesielt som sparetiltak i land med lite
ressurser f.eks. Thailand. CD4 styrt av-på behand-
ling viste seg å være relativt trygt. Selv om gjen-
nomsnittlig CD4 tall sank litt over tid i forhold til
de med kontinuerlig behandling var det ingen gjen-
nombrudd med OI i perioden.

Hovedfokus ellers når det gjelder ART synes å
være dosering (1x1) og færre bivirkninger. På NRTI-
fronten er abacavir, tenofovir og emtricitabine alle
gode kandidater: god effekt, bra lipidprofil og få
andre bivirkninger. Tenofovir (Viread), som egent-
lig er en nukleotid analog, er i vinden og har også
vist sin gode effekt på pasienter med sviktende
regimer. Viread skal ikke gis til HBV positive, da de
kan få eksaserbasjon av HBV når de slutter. Viread
kan dessuten redusere benmassen, spesielt hos
kvinner. Emtricitabine (Emtriva) er et 3TC derivat
med 10 timers halveringstid som antagelig lanse-
res sterkere i Norge til høsten. En 1x1 kombinasjon-
stablett med tenofovir, emtricitabine og efavirenz
er under utvikling og kan definitivt bli en hit, si-
den efavirenz er FN’s anbefalte førstevalg
hos naive pasienter ved siden av lopinavir/
r. Bruken av stavudine er betydelig redu-
sert pga lipoatrofi, hyperlipidemi og
nevropati. En studie viste dog at en ny
extended-release formulering x1 ga mindre
nevropati og det samme gjorde en dosere-
duksjon til 0,84 mg stavudine pr. kg.

På PI fronten seiler atazanavir (Reyataz) og
fos-amprenavir (Telzir) opp med 1x1 dose-
ring og gunstig lipid/ glukose profil. En GSK

kombinasjon med epivir, abacavir og fos-
amprenavir er under utvikling, om enn med noe
flere tabletter. Lopinavir/r holder likevel skansen.
Etter mer enn 5 år er det fortsatt ikke påvist resis-
tens hos naive. OK studien (Only Kaletra), en li-
ten pilot studie, viser dessuten at monoterapi med
LPV/r kan være et fristende alternativ i fattige land;
60 % under 50 kopier HIV RNA etter 1 år. Skuf-
fende nok hjalp ikke seponering av NRTI på
Kaletras ugunstige lipidprofil. Tipranavir (en no-
peptid PI) er forsøkt i dobbelt-PI kombinasjoner
hos pasienter med sviktende regimer, men med
dårlig resultat.

På bivirkningssiden er det altså håp om mindre
lipidforstyrrelser og muligens mindre kroppsfor-
andringer med de nye medisinene som lanseres
nå. Antagelig er fettøkningen man ser ved bruk av
atazanavir og efavirenz antagelig en normal øk-
ning som følge av bedre helse fremfor lipodystrofi,
men dette må dokumenteres med studier av len-
gre varighet. En liten advarsel om økt tendens til
preeklampsi og økt fosterdød hos kvinner som
hadde stått på HAART under svangerskapet kom
fra Frankrike, men ellers var det lite nytt på
lipodystrofi fronten. Resistens, immunologi og
vaksineutvikling ble også behørlig belyst på kon-
gressen, men mye av dette blir for komplisert for
en som ikke har “inside information” i utgangs-
punktet. Totalt sett har denne kongressen nå fått
en såpass ikke-medisinsk agenda at mange for-
skere vil spare sine største godbiter til andre fora.

***---***
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«Kan vi stole på norsk drikkevann»

Mette Myrmel  (Institutt for Mattrygghet og
infeksjonsbiologi, Norges Veterinærhøgskole)

Ga en historisk oversikt over fra 1800 tallets kolera-
epidemier og fremover i «en verden i stadig for-
andring». «Nye» patogener om dukker opp,
økende antall mottagelige personer, urbanisering,
militære konflikter, intensivering av landbruk samt
endret vannbehandling på 1800- og 1900-tallet og
den betydningen dette har hatt for vannbårne in-
feksjoner.

Et stort antall agens kan gi vannbåren sykdom:
parasitter, bakterier og virus. Felles: forårsaker lavd-
oseinfeksjoner.

Vannbårne parasitter av to aktuelle slekter:
Cryptosporidium (oocyster) og Giardia (cyster).
Cryptosporidium forårsaker mange vannbårne
utbrudd på verdensbasis, og er hyppigst regis-
trerte agens ved vannbåren smitte i England, mens

Giardia er hyppigst registrerte agens ved vann-
båren smitte i USA. I Norge få sykdomstilfeller
årlig av Cryptoporidium og Giardia, ingen regis-
trerte vannbårne, men kan ikke utelukkes.
Cryptosporidium gir vandig diare og magekrampe
(9-15 dager), Giardia diare med 1 – 4 ukers varig-
het.

Vannbårne bakterier: Campylobacter jejuni/coli,
Salmonella, patogene E. coli, Yersinia
enterocolitica. Shigella og Vibrio cholerae. I Norge
er ville fugler reservoar for campylobacter, samt
storfe, sau, gris, hund og katt. Bruk av udesinfisert
drikkevann til kyllinger representerer en fare. Sal-
monella typhimurium har etablert et endemisk re-
servoar hos spurver, samt hyppig hos måker og
piggsvin, men lavt nivå hos norske husdyr.
Patogene coli finnes bl.a. i den norske storfe-
populasjonen. Mindre enn 20 humane tilfeller pr.
år.

I Norge har Campylobacter forårsaket mange ut-
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Referat fra

INFEKSJONSFORUM NORD-NORGE
Comfort Saga Hotel Tromsø 19. – 20. mars 2004

Av Steinar Jæger og Liisa Mortensen
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brudd, men få utbrudd av Salmonella spp. Ikke-
desinfisert drikkevann er identifisert som risiko-
faktor for sporadiske tilfeller.

Vannbårne virus: Norvovirus (tidl. Norwalk), rota-
virus, astrovirus, enteriske adenovirus samt «an-
dre» (hepatitt A og E, samt Enterovirus).
Norvovirus har gitt mange vannbårne utbrudd ved
udesinfisert/mangelfullt desinfisert vann eller
rekontaminering. Norvovirus påvises regelmessig
i avløpsvann.  På verdensbasis er det anslått att
2,2 millioner mennesker dør årlig av infeksjoner
fra kontaminert drikkevann, men veldig liten hel-
serisiko i Norge!

Problemet i Norge gjelder spesielt små anlegg,
mens drikkevann fra store veldrevne anlegg er
trygt. Det har vært forbedring av vannkvalitet siste
10 år, flere tar i bruk UV-lys, men gamle lednings-
nett kan representere problem.

«Rabies»

 Mette Myrmel  (Institutt for Mattrygghet og
infeksjonsbiologi, Norges Veterinærhøgskole)

Beskrevet av bl.a. Aristoteles. På verdensbasis
behandles 10 mill. årlig etter mulig eksponering,
og det dør 40-60000 mennesker årlig. Få varm-
blodige dyr kan infiseres, relativt få arter fungerer
som reservoar. Inkubasjonstid 2 - >12 uker, inku-
basjonstid varierer med bittsted, sårets dybde,
genotype og biotype av virus samt virusmengde.
Høy mortalitet der enkelte regner 100 % mortalitet
ved utviklet klinisk sykdom. Genotype 1 er det

«klassiske» rabiesvirus, genotype 2 - 7 har flag-
germus som reservoar. De nordiske land er rabies-
frie, men i vårt «nærområde» finnes genotype 1
endemisk i mårhund/rev/ulv i Baltikum og Russ-
land. På Svalbard sist påvist i 1999 hos polarrev.
(Til sammenligning er 10 % av hunder i Bangkok
infisert.)

«Infeksjoner etter dyrebitt»

Lars Holst-Larsen,  Helse Fonna, Haugesund

Ga en instruktiv gjennomgang av kliniske problem-
stillinger ved dyrebitt med de spesielle infeksjons-
medisinske problemer det kan medføre. Problemets
størrelse: USA 2-5 millioner/år, Oslo legevakt ca.
500 pas./år.: Hund 76 %, katt 17 %, hest 2 %. Hvem
rammes: Barn > voksne. Hundebitt: menn > kvin-
ner, kattebitt:  kvinner > menn.

Foruten blødning og mekanisk skade: infeksjoner
av bakterier, virus så vel lokalt som generelt
(sepsis). Bakterieinfeksjoner er avhengig av hvor
godt man leter. «Vanlige»: stafylokokker,
streptokokker, g-negative staver. Dessuten «uvan-
lige» som for eksempel Pasturella, Bartonella.

«Rottebittfeber»: Streptobacillus moniliformis
(Amerika) og Spirillum minus (Asia). «Cat scratch
disease» har vært kjent i over 50 år. Den kan over-
føres både via bitt og klor, og ved bitt av katte-
lopper. USA insidens 3,7 /100 000.

Behandling: Sårstell etter vanlige kirur-
giske prinsipper. Bakt. us. av ferskt sår
er hensiktsløst. Punksjonssår og sår på
hender bør ikke lukkes primært, mens sår
i ansiktet bør forsøkes lukket primært.
Primær lukking av andre sår er kontro-
versielt. Tetanusvaksine til fullvaksinerte
hvis > 5-10 år siden vaksinasjon, tetanus
immunglobulin 250 IE + vaksine til de som
ikke er fullvaksinert.

Rabies: Mortalitet ved klinisk sykdom 100
%! Mht. rabiesprofylakse bør man lytte
til «lokal lege» som det sjelden er grunn
til å overprøve. Vask sår grundig med
såpe og vann. Rask profylaktisk behand-
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ling, men aldri for sent da inkubasjonstid kan være
fra 4 dager til flere år. Kortest inkubasjonstid ved
bitt i ansikt. Humant rabies immunglobulin til ikke-
vaksinerte

(20 ie/kg– halvparten av dosen infiltreres rundt
såret, resten i.m.).  Rabiesvaksine dag 0, 3, 7, 14 og
28, tidligere vaksinerte gis 2 vaksinedoser (dag 0
og 3).

Det er kontroversielt med antibiotikaprofylakse
ved dyrebitt. Helsetilsynets anbefaling:

Penicillin V 650mg x 4, men varierende anbefalin-
ger i forskjellige land.

«Infeksjons-kasuistikk»

Nadine Pullar, infeksjonsmedisinsk seksjon,
UNN, Tromsø

Presenterte en lærerik kasuistikk: kvinne fra ikke-
vestlig land, gift norsk. Febril sykdom med hode-
pine, dyspnoe, hoste og oppkast, mager og redu-
sert allmenntilstand. Ikke nakkestiv, lavt BT., in-
gen lymfadenopati, litt knatring over lungene. In-
gen hypoxi. RTH små nodulære fortetninger.
Spinalvæske Lkc 133, prot 799, glukose 3,1.

Etter hvert komatøs: Cryptococcus i blodkultur.
HIV+. Lavt CD4.

Bedring etter Fungizone med overgang til
Diflucan. Combivir og Stocrin startet etter hvert
som det var mulig med god effekt på virusload.

«Sykehushygienisk nøtt»

Børre Johnsen, Nordlandssykehuset Bodø

Presenterte et sykehushygienisk problem med en
ung førstegangsfødende som etter innleggelse
får utslett som vurderes som vannkopper, for-
løses deretter med keisersnitt. Friskt barn. Han
gjennomgikk de sykehushygieniske frustrasjo-
ner og overveielser en slik situasjon kan med-
føre.

Møtets 2. dag:

Tuberkulosekoordinators oppgaver i
Nord-Norge

Tone Jørgensen begynte med å fortelle litt om

den nye forskriften, som trådte i kraft den 1.1.2003
og som har som målsetting en mer målrettet og
forenklet tuberkulosekontroll. I den nye forskrif-
ten opphører rutinemessig tuberkulosekontroll av
bl.a. helsepersonell men obligatorisk kontroll av
personer med økt risiko for tuberkulose fortsetter.
Det er innført obligatorisk kontroll av personer
med medisinsk mistanke om tuberkulose,
tuberkulosekontrollprogram, DOT og tuberkulose-
koordinatorer. Frivillig vaksinering tilbys fortsatt.

Alle regionale helseforetak skal ha et tuberkulose-
kontrollprogram som en del av sin smittevernplan.

Det regionale helseforetak organiserer og utpeker
tuberkulosekoordinatorene, som i helseregion
Nord finnes ved følgende sykehus / stillingsbrøk
og er underlagt følgende avdelinger: UNN 100 %
infeksjonsavdelingen, Kirkenes 20 % kreft-
poliklinikken, Nordlandssykehuset 50 % lunge-
avdelingen, Hålogalandssykehuset Harstad 50 %
lungepoliklinikken og Helgelandssykehuset med
ukjent brøk og organisering.

På grunn av lange geografiske avstander i lands-
delen er det hensiktsmessig med flere mindre
stillingsbrøk. I landsdelen behandles årlig ca. 30
pasienter, hvorav halvparten på UNN og ca. 10
ved Nordlandssykehuset.

-pest-POSTEN



Side  12
Hensikten med å opprette tuberkulosekoordinat-
orer er å forbedre samarbeidet mellom spesialist-
og kommunehelsetjenesten og dermed en forbe-
dring av støtteapparatet.

Blant tuberkulosekoordinators oppgaver er å eta-
blere behandlingsplan for pasienten i samarbeid
med behandlende spesialist, pasienten og kom-
munehelsetjenesten. Helst skal alle pasienter ha
en skriftlig behandlingsplan, hos pasienter med
multiresistent tuberkulose må planen være skrift-
lig. Behandlingsplanen skal inneholde informasjon
om opphold i sykehus/isolat, planlagt behand-
lingslengde og om praktisk gjennomføring av DOT
(hvem som oppbevarer medikamentene og utfø-
rer behandlingen). Behandlingsplanen skal videre
inneholde telefonnumre til kontaktpersonen og til
tuberkulosekoordinator og signeres av alle invol-
verte.

Originalen oppbevares i journalen, pasienten og
kommunelegen får en kopi.

Tuberkulosekoordinator skal være en pådriver for
DOT. Helsepersonell (ikke familiemedlemmer) skal
utføre behandlingen og pasienten skal ikke opp-
bevare medikamentene. Den som utfører behand-
lingen skal daglig krysse av på et skjema om DOT
er utført. Hvis ikke behandles det som avvik.

Tuberkulosekoordinator koordinerer forebyg-
gende behandling, særlig av barn, og veileder
sykehus/kommuner i arbeidet med tuberkulose-
pasienten.

Tuberkulosekoordinator mottar MSIS meldinger
fra mikrobiologiske avdelinger og videresender
dem.

Tuberkulosekoordinator ved UNN får alle meldin-
ger på positive Mykobakterie dyrkinger da denne
undersøkelse i vår helseregion er sentralisert til
UNN.

Tuberkulosekoordinator ved UNN har på det meste
hatt kontakt med 7 pasienter samtidig. Kontakt
skjer ved behandlingsstart, ved polikliniske kon-
troller og ved besøk i kommuner.

På grunn av geografi er behandlingsmøter ofte
vanskelig å få til.

Utgiftene dekkes av kommunen.

Femte barnesykdom - mer enn
girlanderformet utslett

Dag Hvidsten begynte med historikk. Sykdommen
ble først beskrevet i 1889 i Graz, Østerrike som
«õrtliche Rõteln». I 1899 fikk tilstanden navnet
«Erythema infectiosum» eller Filatow-Dukes syk-
dom (egentlig ingen egen sykdom). Fra 1905 opp-
fattes sykdommen som den femte eksantemsyk-
dom.

I 1974 oppdaget man i forbindelse med screening
av blodgivere en falsk positiv reaksjon ved us. av
HBV og ved elektronmikroskopi ble det påvist små
viruspartikler. Fire blodgivere med viremi ble fulgt
opp og tre av dem utviklet Erythema infectiosum.
Blodgiveren hadde nummer B19.

I 1983 ble Parvovirus funnet å være årsak til til-
standen.

I 1983 var det en epidemi av EI ved to skoler i
London. IgM mot Parvovirus B19 ble påvist hos
39 av 41 elever.

Parvovirus er et DNA-virus som hør til genus
Erytrovirus, subfamilie Parvovirinae og familie
Parvoviridae. Parvovirus er det minste humane
DNA-virus med en-trådet lineært DNA, uten
envelope. Virus er vanskelig å dyrke og finnes
kun som en serotype..

Parvovirus fester seg til blodgruppe P-antigenet
på erytrocyttenes forstadier, men også andre cel-
ler. Virus finnes overalt.
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Erythema infectiosum forekommer mest 1. halvår
og for øvrig sporadisk.

Sykdomsbildet er «topuklet»: pasienten får først
feber og etter ca. 10 dager utslett.

Smittemåten er dråpesmitte og smitter til 10-60%
av nærkontakter, dertil via blodoverføring og fra
mor til barn.

Inkubasjonstiden er ca. 1 uke til feber og 2-3 uker
til utslett.

Erythema infectiosum, Femte barnesykdom, Fifth
disease, Ringelrøteln, Slapped cheek syndrome:
Utslettet karakteriseres av «slapped cheeks», som
er en vaskulitt som følge av immun-kompleks-re-
aksjon i huden. Varighet vanligvis en uke. Utslet-
tet kan også være retikulært eller gåsehudaktig.
Feber hos 25 %, sykdommen er ofte subklinisk.

Familiær endemi ble omtalt med spørsmål om slikt
er uttrykk for epidemi i Norge.

Ennå i 1979 beskrives Erythema infectiosum i en
lærebok som en middels kontagiøs sykdom karak-
terisert av utslett uten andre nevneverdige symp-
tom, men er dette korrekt?

1984 fant man at Parvovirus kan forårsake syk-
dom hos fostre. Anemi kan være forbigående eller
føre til hydrops, abort eller føtal død. Man regner
med at < 5 % utvikler hydrops. I noen tilfeller kan
intrauterin transfusjon være påkrevd. I 1985 ble
det påvist relasjon til arthropathi. Ses hos 60-80

% av voksne kvinner, 35 % hos menn, 5-10 % hos
barn.

Benmargsnekrose som følge av parvovirus B19
infeksjon kan gi mistanke om malign sykdom.

Videre la Dag frem kasuistikker på kroniske ledd-
plager, med besnærende relasjon til Parvovirus
B19, grav anemi hos eneggede tvillinger med
sfærocytose. Pasienter med hemolytisk anemi kan
få en grav anemi når erytrocyttproduksjonen for-
bigående stanses og dermed utvikle en aplas-tisk
krise (TAC). Videre kasuistikk omhandlet bein-
margsnekrose, som vanligvis ses ved leukemi.

Avslutningsvis snakket han om gravide og B19
komplikasjoner. Av 1000 gravide er ca.1/3
seronegative, 1/3 av dem serokonverterer. 1,1 gra-
vid får hydrops fetalis og 0,4 mister barnet. Det er
ikke bevist at dette virus forårsaker fødsels-de-
fekter eller mental retardasjon.

Generell screening anbefales ikke da det ikke fin-
nes vaksine, men kan tilbys under epidemier. Ar-
beidstilsynet i Danmark anbefales sykmelding av
seronegative gravide i barnehager/skoler under
epidemier.

Parvovirus B 19 infeksjon er sjelden hos AIDS
pasienter og pasienter med annen immunsvikt,
men hos kronisk syke pasienter kan lavgradig
viremi vedvare i opptil år.

Diagnostikk består av IgM påvisning evt. PCR,
som kan være positiv 9 måneder etter akutt fase.

Seroprevalensen øker med alderen fra < 10 % hos
små barn til > 90 % hos eldre voksne.

Kasuistikk

Undertegnede (Liisa Mortensen) la også frem en
kasuistikk på en jente, som kort tid etter fødselen
hadde fått påvist anemi som følge av sfærocytose.
41/2 år gammel ble hun innlagt med slapphet, opp-
kast, magesmerter. Hun ble tiltagende blek og ikte-
risk, hadde forstørret milt og noen petecchier. Hb
var 5,1 g/dl, retikulocytter 1,1 %. Hun ble behand-
let med SAG erytrocytter og vel en uke senere
begynte Hb og retikulocyttene å stige. I serum
tatt ved innleggelsen var Parvovirus B19 IgM
positiv og IgG negativ.
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K o n g r e s s e r   o g   m ø t e r
2004

30. oktober - 2. november:  44th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemo-
therapy.   Washington, USA.
- Kontakt: American Society for Microbiology, 1752 N Street, NW Washington, DC, 20036-2904 USA.
Tlf:  +1-202-737-3600, E-mail: ICAAC@asmusa.org

2. - 3. novamber:  Therapies for Viral Hepatitis. Boston, MA, USA.
Kontakt: Lesley Fair. Tlf: +44-207-398-0700, faks: +44-207-398-0701,
E-Mail: hepatitis@intmedpress.com

14. - 18. november:  7th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection. Glasgow,
Skottland.
Kontakt: Thomas Acumed, Peakside House, Alder Court, Tytherington Business PArk, Tytherington,
Chesire, SK10 2XG. Uk. Tlf: +44-0-1-625-668-000, faks: +44-0-1-625-668-121.
E-mail:  hiv7@acumed.thomson.com

1. - 5. desember:  9th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases.
Bangkok,Thailand.
Kontakt: Rawee T., Tlf: +662-716-6534, faks: +662-716-6535,E-Mail: wpccid2004@idthai.org

2005

2. - 5. april: 15th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.   København,
Danmark.  - Kontakt: ESCMID-Executive Office, PO Box 6, CH-4005 Basel, Sveits .

Reviderte svenske
«Rekommendationer før

malariaprofylax»

er publisert som et supplement til Smittskydd.
(Smittskydd 2004;3:Supplement 5:1-16.).
Anbefalingene er langt mindre tabellariske i sin
utforming enn de tilsvarende norske, og jevnt over
har man en noe mer restriktiv holdning til bruk av
medikamentell profylakse. Nytt og interessant er
det at meflokin, Malarone og doxycyclin nærmest
anses likeverdige som profylakse mot P.falciparum.
Skilnaden mellom svenske, danske og norske
anbefalinger er så vidt beskjeden at tida snart må
være inne for å lage felles nordiske anbefalinger.

BM
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Pablo Neruda (1904-1973)

Tidligere år har man i Chile og mange steder i verden over feiret 100-årsdagen for
Pablo Nerudas fødsel, og Pestposten vil også være med ære ham med omtale i Diktspalten.
Navnet Pablo Neruda er et pseudonym, og hvorfor han i tenårene valgte akkurat dette
navnet, vet vi ikke. Men Pablo eller Paul/Pål betyr på hebraisk «hans som sier vakre
ting». Og det ville Pablo gjerne – helt fra 12 års alderen skrev han dikt, og aller helst
skrev han i sin ungdom kjærlighetsdikt. Og sansen for kvinner forble et av hans
kjennemerker.

Gjennom mange år før 2. verdenskrig kombinerte han honorære stillinger i diplomatiet
med sin diktergjerning. Under den spanske borgerkrigen var han konsul i Madrid, og
opplevelser i Spania, samt inntrykk fra mange år blant fattigfolk i Østen, var nok sikkert
en vesentlig årsak til at han etter krigen engasjerte hans seg politisk, som aktivt medlem
av det chilenske kommunistparti. Hans litterære produksjon fikk også preg av det, og
gjennom sin diktning ble han ble den tredje verdens talerør  for de fattige og undertrykte
massene.

Sitt hovedverk Canto general skrev han mens han delvis måtte ligge i dekning  i Chile.
Canto General -  Den store sangen - er et av hovedverkene i det 19. århundres diktning.
Denne femhundre sider lange diktsyklusen er en storslått og altomfattende visjon og
beskrivelse av det latinamerikanske kontinent, dets natur og historie, dets undertrykkere
og dets undertrykte. Dette verket var nok hovedårsaken til at han i 1971omsider fikk
Nobelprisen, etter å ha blitt omtalt som kandidat i mange år.

Etter Salvator Allendes valgseier i 1970 ble han ambassadør i Paris, med tok avskjed
fra stillingen i 1973 pga sykdom, og han døde få dager etter at general Pinochet og
hans militære medhjelpere og medsammensvorne (dvs. CIA) hadde drept hans venn i
september samme år.

Vi bringer her to utdrag fra Canto general. Deler av syklusen er gjendiktet til norsk av
Halvor Roll og Kjartan Fløgstad, og vi lar begge komme til orde.

DIKTSPALTEN
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DEN STORE GLEDA

(gjendiktet av Kjartan Fløgstad)

Eg skriv ikkje fordi eg vert gripen av bøkene til
andre,
heller ikkje for dei hissige læregutane til lilja,
men for vanlege folk som bed om
vatn og måne, og andre delar av den same
trygge orden,
skular, brød og vin, gitarar og verktøy.

Eg skriv for folket, sjølv om det ikkje
kan lesa det eg skriv med dei landsens augo
sine.
Men det skal komma ei tid då ei line, då vinden
som bles avstad med mitt liv, skal nå dei og tala.
Då skal bonden løfta blikket,
gruvearbeidaren skal smila medan han bryt
fjellet,
smeden skal tørka sveitten av panna,
fiskaren skal betre sjå glansen
til fisken som spreller i handa,
mekanikaren, rein, nyvaska og angande
av såpe, skal sjå på dikta mine,
og kan hende vil dei seia:» Han var ein kamerat»

Det er nok - slik vil eg bli krona.
Eg vil at dikta mine skal spira frå jorda
Ved utgangen frå fabrikkane og gruvene,
Vera i lufta, og sjå at det mishandla mennesket
sigrar.

Eg vil at ein unggut skal finna den harde forma
som eg har bygd av ro og metall,
som ei øskje skal han opna, for brått å møta livet,
andlet til andlet, og at han frå botnen av sjela
skal røra
vindkasta som skapte gleda mi på dei stormfulle
høgdene.

STANDARD OIL COMPANY (utdrag)

(gjendiktet av Halvor Roll)

Selskapets fete keisere
bor i New York, de er milde
og smilende mordere
som kjøper silke, nylon, sigarer,
småtyranner og diktatorer.

De kjøper land, byer, hav,
politi, deputasjoner
og fjerne trakter der
de fattige vokter maisen sin
som de gjerrige på gullet:
Standard Oil vekker dem,
kler dem i uniform, peker ut for dem
Hvem som er den fiendtlige broren,
og paraguaneren fører sin krig
og bolivianeren går til grunne
med mitraljøsen sin i jungelen.

En myrdet president
for en dråpe olje,
et hypotek på millioner
hektar, en rask arkebusering
en dødelig morgen av lys,
en ny fangeleir
for opprørere i Patagonia,
et forræderi, en skuddveksling
under oljemånen,
et finurlig ministerskifte
i hovedstaden, et brus
som et tidevann  av olje,
og så kloen, slaget, og du ser
hvordan de lyser over skyene,
over havene, inne i huset ditt,
Standard Oil bokstaver
over alle domener.
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- fra Newsletter 3-2004 til  «Nordic Society
for Medical Mycology» gjengis noen utdrag,
under.

Kollega Per Sandven forteller at det foreløpig er
24 medlemmer i foreningen fra Norge. Han sier
videre: Det er viktig at de som er interessert i
fagfeltet medisinsk mykologi melder seg inn i
foreningen. Medlemskontingenten er «symbolsk»
- 50 kr per år.

AFFILIATIONS

This spring NSMM has been affiliated to ECMM -
European Confederation of Medical Mycology,
and ISHAM - International Society of Human and
Animal Mycology. ECMM focus especially on
providing and supporting education within the
field of medical mycology. ECMM’s decision is
therefore to hold biennial ECMM teaching
meetings in the years between the joint ECMM/
TIFI congresses. The ECMM meetings will be
based around a focussed theme within the medical
mycology field and will concentrate on
presentation of training material, rather than
research papers. The joint TIFI/ECMM congress
will be held next time in 2005 in Berlin.

One of the major projects undertaken by the
ECMM over the past four years has been to set up
national groups undertaking prospective studies
on the epidemiology of various mycoses in their
countries. ECMM are now sponsoring a workshop
on Pseudoallescheria at the Centraalbureau voor
Schimmelcultures in the Netherlands, organized by
G.S. De Hoog. Over the next few years ECMM plan
to produce an educational CD-ROM and other
educational material that can be circulated to all
the affiliated societies.

The ISHAM website can be found at:
www.isham.org, and the ECMM secretary
contacted by email at: roilides@med.auth.gr

JOINT NSMM AND EFISG SESSION DURING ECCMID
IN COPENHAGEN 2005

An educational session “Invasive Infections due
to Rare or Emerging Yeasts and Moulds: Clinical
Aspects, Diagnosis and Treatment” will be held
as a joint arrangement between NSMM and
European Fungal Invasive Study Group (EFISG)
and as part of the next ECCMID conference in
Copenhagen. The session is scheduled to be held
Saturday the 2nd of April. The session is planned
to be a combination of presentations and
interaction between the speakers, chairmen and
audience. For more information on the ECCMID
conference visit the website www.akm.ch/
eccmid2005/

OTHER BUSINESSES NRMM

The Nordic Reference group on methods in
Medical Mycology (NRMM) is still in its early
phase. The group had its second meeting in Oslo
in the beginning of September. It was decided to
try to establish a Nordic external quality
assessment program (EQA) for medical mycology.
The plan is to send the first tests to the parti-
cipating laboratories in the beginning of February
2005. The aim of this first distribution will be to
evaluate yeast identification methods and routines
used by clinical microbiological laboratories. It is
hoped that the majority of the Nordic
microbiological laboratories will participate.

The NRMM group:

Denmark: Maiken Cavling Arendrup, Finland:
Markku Koskela, Iceland: Ingibjorg Hilmarsdottir,
Norway: Peter Gaustad and Per Sandven (chair-
man), Sweden: Erja Chryssanthou (secretary) and
Victor Fernandez.

A link to the NRMM web site can be found on the
NSMM home page.

GoTo   www.nsmm.nu
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Elling Ulvestad; immunolog, utmerket arrange-
ments-komiteformann, møteleder, foredragsholder,
konferansier og taffelmusiker innledet møtet med
å fremheve det viktige perspektivet på infeksjons-
sykdom at  vertsorganismenes immunsystem og
mikrobene har gjennomgått en koevolusjon med
gjensidig påvirkning til det resultatet vi kan obser-
vere i dag.

Som arrangør av vårmøtet bidro Elling og hans
arrangementskomite til koevolusjon også på et
annet plan, den mellom mikrobiolog- og infeksjons-
medisinforeningene. Dette kom klart frem på Fest-
middagen som ble avholdt på Fløyen hvor både
Rolf Schøyen, leder av NFMM og Jan Erik Berdal,
leder av NFIM uttrykte ønske om forsterket sam-
arbeid mellom de to foreningene.

Under Festmiddagen ble Scheringprisene utdelt.
Seniorprisen gikk i år til den godlynte retrovirolog
Are Dalen ved St. Olav og juniorprisen til Andreas
Christensen, en kommende mikrobiolog med stor
bredde i sin forsknings-aktivitet.

I innledningsforedraget valgte Elling Ulvestad å
helle kaldt vann i årene på alle oss som har ment at
SARS kom fra det ytre rom. Med koevolusjon mel-
lom vertsorganismenes immunsystem og mikro-
bene som utgangspunkt argumenterte han effek-
tivt for at SARS (eller nære slektninger av SARS)
er en meget gammel kjenning av det innate immun-
systemet, og derfor er av denne verden. Harald

Wiker ved Gades institutt dro i det neste innleg-
get diskusjonen ned på jorden med en gjennom-
gang av virulensfaktorer hos tuberkelbasiller. Blant
annet skiller Mycobacterium tuberculosis ut pro-
teiner som kan modifisere vertens immunrespons
ved å interferere med antigen-presentasjonen til
MHC klasse I. Karl Henning Kalland, også ved
Gades institutt talte innsiktsfullt om forholdet mel-
lom onkogener og retrovirus. Utforskning av
retrovirus har gitt en avgjørende forståelse for ut-
viklingen av mange kreftformer. Halvor Sommer-
felt ved Senter for Internasjonal Helse ved Uni-
versitetet i Bergen presenterte en stor undersø-
kelse av ETEC-infeksjoner hos barn i Guinea-
Bissau. Prøveinnsamlingen ble så vidt gjennom-
ført før banditter brente ned det lokale laborato-
riet. Studien ga holdepunkter for at ETEC positiv
for humant varmestabilt toksin (STh) er assosiert
med diare og at STh derfor bør inngå som et av
flere antigen i vaksinekandidater.

Med dette var de inviterte foredrag på første vår-
møtedag avsluttet.

Den neste møtebolken bestod av innmeldte frie
foredrag og ble ledet av den rutinerte Reidar
Hjetland, som også fikk vist sin lune humoristiske
sans som takk-for-maten taler på Festmiddagen
samme kveld. Jan Egil Afset fra St. Olav presen-
terte en prevalensstudie av atypiske EPEC hos barn
under 5 år i Trondheim. Studien viste en signifikant
assosiasjon mellom atypisk EPEC og diare med
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NFIM/NFMM

Vårmøtet 2004

Armauer Hansens Hus, Bergen

10. - 11. juni 2004

Av Alexander Leiva

Et dryppende vått bergensvær var en betimelig ramme rundt årets vårmøte med
hovedtema vert-mikrobe interaksjoner og med forankring dypt nede i immun-systemets
evolusjonsmessige urtid. Det var som vi formelig følte selve ursuppen skvulpe om ørene.
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varighet over 14 dager. Bjørg Marit Andersen ved
hygiene- og smittevernsavdelingen ved Ullevål
bidro med en viktig gjennomgang av bakteriefunn
i donert morsmelk, og krav til mikrobiologisk kon-
troll ved morsmelkssentraler. Kjetil Melby ved
mikrobiologen ved Ullevål holdt et interessant inn-
legg om Guillain Barré syndrom etter gjennomgått
infeksjon med Campylobacter jejuni eller C. coli.
Campylobacteriose er hyppigste årsak til bakterielle
enteritter i Norge, og ved infeksjonsutløst Guillain
Barré er Campylobacter en av de hyppigst assosi-
erte agens. Stein Christian Mohn ved Medisinsk
institutt ved UiB ga en klar og pedagogisk gjen-
nomgang av real time PCR-metoden samt et inn-
blikk i en lokalt utviklet real time PCR-basert hurtig-
diagnostisk metode for påvisning av ampicillin-
resistente Enterococcus faecium. Fredrik Müller
ved Mikrobiologisk institutt ved Rikshospitalet
viste også til real time PCR, ved siden av dyrkning
på spesialmedium, samt 16S rDNA sekvensering
for påvisning av Legionella micdadei hos 4
immunkompromitterte pasienter med alvorlig
pneumoni innlagt i perioden desember 2002 til mars
2004.

Til slutt denne første vårmøte-dagen ga Per Es-
pen Akselsen ved Avdeling for Sykehushygiene
ved Haukeland sitt bidrag med et hyperaktuelt tema
om MRSA-utbrudd ved sykehjem i Hordaland,
hovedsakelig to sykehjem på Sotra. Dette innleg-
get viste klart hvor viktig og nyttig tidlig og syste-
matisk intervensjon for å avgrense MRSA-utbrudd
er.

Torsdag kveld var det altså stor Festmiddag på
Fløyen med en lekker meny, og rikelig drikke. Ved
siden av de over nevnte talere var det underhold-
ning ved en ung, melankolsk gitarist fra den be-
rømte bergensbølgen. Overraskende nok tro også
Elling Ulvestad til med et gitarnummer hvor han
leverte varene på en sinnsykt god måte. Utdelin-
gen av Scheringprisene stod Inger Sofie Samdal
Vik i priskomiteen for, se bilde. Vinnerne holdt
deretter hver sin fine takketale.

Presis klokken 9 neste formiddag introduserte
møteleder Alfred Halstensen første Scheringpris-
vinnerforedrag og mente prisvinneren måtte ha hatt
mye glede av sin forskning opp gjennom årene.

Prisvinner Are Dalen holdt deretter et glitrende
innlegg om et komplisert tema, et s.k. enkelt
retrovirus, en variant av Friend murine leukaemia
virus kalt FIS. Juniorvinner Andreas Christensen
parerte med et krystallklart innlegg om humant
metapneumovirus (hMPV) generelt og om et ut-
brudd i Trondheim spesielt, hvor det ble utviklet
en real-time revers transkriptase PCR hurtig-
diagnostisk metode. Det var så tid for to inviterte
foredrag, først med Are Næss, kollega av møtele-
der Halstensen ved Medisinsk institutt, som ga en
bred innføring i granulocyttfunksjonsdefekter og
infeksjoner knyttet til disse. Deretter slapp Tone
Tønjum til. Hun arbeider ved Centre for Molecular
Biology and Neuroscience i Oslo, en enhet med
status som senter for fremragende forskning. Fore-
draget hennes om karakteriseringen av PilQ kom-
plekset hos meningokokker var fascinerende og
inspirerende. PilQ er et membranbundet protein-
kompleks som er ansvarlig for å sette sammen,
skyve ut og trekke inn meningokokk-pili slik at frag-
menter av DNA fra omgivelsene kan transporteres
inn i meningokokkene hvor de bidrar til
meningokokkenes høye genomiske variabilitet.
Møteleder Halstensen som tidligere har arbeidet
mye med meningokokker, så ut til å trives under
foredraget.

Etter en lang lunsj og med ettervirkninger fra fes-
ten kvelden før begynte trettheten å sige på vår-
møtedeltagerne. De fleste klarte likevel å komme
seg tilbake til møtesalen og våknet til da denne
bolkens møteleder, den solide og dynamiske nord-
lending og bergenser Claus Ola Solberg trådte
frem. Med gode kommentarer ledet han oss gjen-
nom programmet. Først ut var Lars Haaheim fra
Influensasenteret ved Gades institutt som fortalte
om fugleinfluensa og de få virale genendringer som
skiller oss fra en human pandemi, kanskje med ut-
gangspunkt i et hybridvirus dannet fra humane og
aviære typer. Fra en mulig kommende epidemi ble
det et raskt skifte til et innlegg om en veletablert
epidemisk tilstand av apokalyptiske dimensjoner;
HIV/AIDS. Den unge forskeren og klinikeren Anne
Dyrhol Riise fra Medisinsk avdeling ved Hauke-
land ga et innsiktsfull bidrag til forståelsen av
rekonstitueringen av immunsystemet, særlig CD4
og CD8 T-cellene, i forbindelse med HAART-be-
handling.
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Det ble også tid til flere frie foredrag. Inger Anne
Hagberg fra Dako-Cytomation i Oslo viste eksem-
pler på nytten av flowcytometri som metode for å
undersøke mikrober og deres vertsceller hver for
seg, eller samtidig som infiserte vertsceller. Bjørg
Marit Andersen fra hygiene- og smittevern-avde-
lingen ved Ullevål holdt sitt andre frie foredrag,
denne gang om kontroll av et Clostridium difficile-
utbrudd ved barneavdelingen på Ullevål. Ellen
Holter ved Mikrobiologisk avdelingen ved Riks-
hospitalet hadde et innlegg om PCR-og og
serologibasert EBV-diagnostikk ved utredning og
oppfølging av immunsupprimerte transplantasjons-
pasienter. Ingrid Nesthus, hematolog ved Hauke-
land, og med infeksjonsmedisinsk spesialitet ga
en kasuistisk gjennomgang av en sjelden og al-
vorlig tilstand assosiert med EBV-infeksjon,
hemofagocytisk lymfohisteocytose. Den fatale
utgang hos pasienten i denne kasuistikken er en
påminnelse til oss alle om den dypeste motivasjo-
nen for å arbeide i våre fag. Den demonstrerte også
at interaksjonen mellom immunsystem og mikrobe
er unik hos den enkelte pasient og i det enkelte
infeksjonstilfellet.

Som avrunding på Vårmøtet 2004 kom Einar Kris-
toffersen på banen med en konsis og velformulert

oversikt over hypogammaglobulinemi-tilstander
og assosierte infeksjoner. Det kan ikke bare ha vært
lett å være sistemann ut i et så tettpakket todagers
seminar, men han klarte å holde forsamlingens opp-
merksomhet til siste slutt. Etter behørig takk fra
møteleder til alle fremmøtte, foredragsholdere og
arrangementskomite, ble Vårmøtet 2004 erklært
avsluttet.

Oppsummering

De faglige innleggene under Vårmøtet 2004 var
jevnt over sterke, og til tider glitrende. Scheringpris-
vinnerne viste seg å være verdige vinnere. Arran-
gementet ble godt gjennomført på alle plan og spe-
sielt skal det tekniske nevnes; det var ingen tek-
niske glipper de to dagene møtet pågikk.

Det sosiale fungerte også godt, og Festmiddagen
var en fest.

Det eneste som skuffet var det viktigste - opp-
møtet. Særlig var det skuffende lav deltagelse fra
infeksjonsmedisinerne. Kun 10 påmeldte fra NFIM.
Fra NFMM var det ca. 30 betalende påmeldte, og
med forelesere og andre var det til enhver tid mel-
lom 55 og 60 tilhørere i Auditoriet.

***---***

-pest-POSTEN

Schering-prisvinnere 2004:   Are Dalen (t.v.) og Andreas Christensen.
I midten:  Inger Sofie Samdal Vik, for priskomiteen.,
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Vi intervjuer :Vi intervjuer :Vi intervjuer :Vi intervjuer :Vi intervjuer :

Even Reinertsen,
- Gjøvik og Afrika

Even Reinertsen er nettopp vendt tilbake Gjøvik etter fire
måneders arbeid ved Haydom-sjukehuset i Tanzania. pest-
POSTEN har som eneste nyhetesmedium fått anledning til å
revolver-intervjue ham om Afrikaoppholdet. Og vi knaller i vei.

Var det idealistiske grunner som gjorde at du valgte å bruke din
firemåneders permisjon til å arbeide ved Haydom ?
Nei. Jeg var nysgjerrig på Afrika, ville se og lære mer tropemedisin og
helst jobbe med HIV og tuberkulose.

Hvordan likte du å arbeide blant misjonærer og å starte arbeidsdagen med andakt?
- Misjonærene var greie. Daglig andakt "sala", var uvandt og fremmed. Det opplevdes som mye bortkastet tid.
Men jeg pugget litt swahili i disse morgenstundene og ble ganske god i å synge gamle, kjente salmer på swahili.
Det minnet om barneskolen! Dessuten var denne samlingen stedet der nyheter og felles informasjon ble
annonsert.

Fikk du slukket tørsten på skikkelig vis?
- Coca-cola har fått en ny betydning. Og duverden hvor godt en kald øl i smug smakte,-en sjelden gang.

Du stilte med medbrakt (Karin). Var det en forutsetning for et givende opphold ?
- Nei, slett ikke. Men det ble en sterk felles opplevelse, og det var viktig at hun også jobbet der nede.

Har du følelsen av at du utførte nyttig arbeid ved Haydom ?
 - Etter en innkjøringsperiode på noen uker, følte jeg at jeg langsomt kunne bidra med litt og litt. Det hjalp å være
knyttet til et konkret prosjekt med oppstart av HAART, og spesielt jobbe med diagnostikk, behandling og
oppfølging av de inneliggende pasientene med oportunistiske infeksjoner. Og undervisning.

Hva var det som frustrerte deg mest?
- Mine manglende kunskaper om språk og kultur, og med det urealistiske forventninger om hva som er mulig å få
til!

Hva imponerte deg mest?
- Mye imponerte meg. Generelt hvor mye de får gjort på HLH med små ressurser. Og folks omsorg for
hverandre, deres vennlighet og humor. Og spesielt hva 3 kraftfulle menn og kollegaer hver på sin måte får til der
nede: For det første Ole Hallgrim Evjen Olsens engasjement, omsorg og enorme arbeidsevne; som kirurg,
allestedsnærværende leder, storbonde, hjelpearbeider, arkitekt og  byggeleder. Og Johan Bruuns engasjement og
nitidige arbeid i gjennomføring av et dristig og spennende prosjekt. Og den unge (lokale) dr Bernard Ngowis store
kunskaper og daglige arbeidsinsats på sykehuset, og spesielt for HIV-pasientene.

Hva slags "tropesykdommer" ble du selv rammet av?
- Ingen, jeg tålte til og med det utskjelte Lariam! En reise i tropene er ikke hva det engang var, og man kan ikke
lenger si med Joseph Conrad: "You stand the climate, - you outstand them all"

Synes du  andre kolleger skal bruke sin firemåneders permisjon på samme måten?
- Ja, absolutt, anbefales, -på det varmeste!

Intervjuer:  Bjørn Myrvang
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terapi med aktivert protein C, lage en presentasjon
og fremlegge denne i plenum. Møte var en suk-
sess med svært positiv evaluering. Mens det var
stor interesse fra anestesimiljøet, var det skuffende
lav søkning fra infeksjonsmiljøet, men bra geogra-
fisk spredning. Gruppearbeid konseptet er kre-
vende organisatorisk og det er mulig vi må veksle
på gruppearbeid møter og forelesningsrekke ba-
serte møter. Vi inviterte en rekke firmaer som spon-
sorer med Lilly som hovedsponsor med sekreta-
riat funksjon i år, men denne skal gå på omgang,
og vi har fått tilsagn fra interesserte firmaer for
neste år. Konseptet med flere inviterte firmaer sik-
rer oss mot kritikk for å binde oss opp mot et en-
kelt firma, og gjør oss mindre sårbare dersom et
firma trekker seg, hvilket var årsakene til at FIJI
midlertidig ble avlyst i 2003.

I det kommende året vil vi efterlyse foredragshol-
dere til indremedisinsk høstmøte, samt få en møte-
komite til å lede arbeide frem mot NFIM jubileums-
vårmøte i 2005.

Utnevnelser

Per Espen Akselsen er utnevnt som ny represen-
tant fra NFIM i AFA og erstatter Per Bjark. Håkon
Sjursen er av styret utpekt til å fortsette som vår
representant i UEMS section for infectious
diseases.

Dag Berild er utpekt som representant i nyopp-
rettet «Forskningsutvalg for industri-initierte stu-
dier innen infeksjonsmedisin og mikrobiologi» et
samarbeidsutvalg med mikrobiologisk forening.

Anita Schumacher er utnevnt som NFIM repre-
sentant i «Arbeidsgruppe for bruk av pneumokokk
konjugat vaksine i Norge.

Nye medlemmer i stipendkomiteene er gjort kjent
tidligere i pest-POSTEN.

Fremtidig behov for infeksjons-
medisinere

Jon Sundal leder arbeidet med å beregne fremti-
dig behov for infeksjonsmedisinere slik at vi kan
mene noe om hvilken utdannings kapasitet vi bør
ha, både hva angår utdanningsstillinger på infek-
sjonsavdelinger og på mikrobiologiske avdelinger.

Årsmelding NFIM

Styremøter

Styret har i perioden bestått av Jan-Erik Berdal
forman, Bente Bergersen kasserer/sekretær, Ivar
Jo Hagen, Harald Steinum, Jan Bacher Christen-
sen, Jon Sundal og Steinar Skrede. Det er avholdt
et styremøte med tilstedeværelse av hele styre i
Bergen i september 2003. I øvrig har styremedlem-
mene hatt jevnlig telefon kontakt og korrespon-
dert via mail. Steinar Skrede og Jan-Erik Berdal har
også hatt mote for planlegging av årets FIPI møte.

Møtevirksomhet

Styret har hatt ansvar for foreningens program ved
indremedisinsk høstmøte. NFIM styret har tidli-
gere vært kritisk til lokaler og program for dette
møte, og blant annet som følge av denne og an-
nen tilsvarende kritikk ble årets møte lagt til langt
bedre lokaler og ble bedre annonsert. Andreas
Rathke fra St Olav snakket om Humant meta-
pneumovirus, Håkon Sjursen om invasiv sopp-
sykdom, Gro Njølstad om Dengue virus, Arild
Mæland om HIV og graviditet, mens Arne Brant-
sæter holdt innlegg om SARS i sesjonen om nytt
fra infeksjonsmedisinen. Programmet ble godt
mottatt, oppmøte var bedre enn på lenge med vel
30 deltagere, også fra andre subspesialiteter, men
møtet har etter vår mening ikke funnet sin ende-
lige form, og dets videre skjebne er usikker. Styret
anbefaler likevel at vi fortsetter å bidra inntil vi-
dere. NFIM/Bayer Domagk møte i tilslutning til
høstmøte var likeledes besøkt av vel 30 deltagere
hovedsakelig fra Oslo området. Det er et hyggelig
møte faglig og sosialt, men interessen for dette
arrangementet har heller ikke vært overveldende,
og som på mange av våre arrangementer er det
vanskelig å motivere til oppmøte.

Styret ved Steinar Skrede og Jan-Erik Berdal la ned
mye arbeid i å revitalisere FIPI, og årets møte 25-
26/4 på Finse, ble arrangert etter en ny mal der det
ble lagt vesentlig vekt på gruppearbeid. Årets tema
var sepsis, og gruppeledere ble invitert til å lede
gruppene; diagnostikk, organisering, antibiotika-
behandling, væskebehandling, pressor-behand-
ling, behandling av septisk koagulopati inklusive
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Styret har skaffet seg oversikt over alle infeksjons-
medisinere i Norge, deres alder og dermed forven-
tet videre arbeidstid, samt oversikt over sentral-
sykehus og fylker uten infeksjonsmedisinere i dag.
Foreløpige beregninger tyder på at dersom det ikke
legges opp til opprettelse av mange nye stillinger,
vil 2-3 nye infeksjonsmedisiner per år dekke opp
for behovet. Spørreskjema til alle landets sykehus
om behov, ønsker og nåværende status med hen-
syn på infeksjonsmedisinere er laget ferdig og vil
bli sendt ut til høsten slik at beregningene kan bli
kvalitetssikret. Avhengig av behov vil vi måtte
komme i dialog med regionale helseforetak/depar-
tement med tanke på øremerkede og finansierte
plasser for infeksjons medisinere ved mikrobiolo-
giske avdelinger. Enkelte regionale helseforetak har
god mulighet til å utdanne infeksjonsmedisinere
(Helse Øst) mens andre har liten eller ingen kapa-
sitet, men i prinsippet behov for ferdig kandidater,
hvem som skal betale utdannelsen er ikke klart og
kanskje må departementet komme inn i bildet.

Kvalitetsindikatorer

NFIM er som andre spesialforeninger bedt om å
utarbeide kvalitetsindikatorer for infeksjons-
medisinen. Det dreier seg ikke om en liste over hva
som bør være gjeldende standard for diagnostikk
og behandling i vårt fag - det ville vært en uover-
kommelig oppgave - men snarere «Et målbart ut-
rykk for kvalitet på det faglige området som ska]
vurderes. Den kan beskrive organisering (struk-
tur), utførelsen (prosess), eller følgene av virksom-
heten» (Veileder i «Å utarbeide kvalitetsindikatorer
og sjekkliste for veiledere i fagområdene Dnlf Skrift-
serie for leger: Utdanning og kvalitetssikring). Vi
kan like eller mislike den tiltagende byråkratiser-
ingen av medisinen, men det er sannsynlig at
kvalitetsindikatorer er noe vi må forholde oss til
og være med på å utvikle, og fagmiljøenes delta-
gelse er avgjørende for å velge hensiktsmessige
og relevante indikatorer. Medlemmer med interesse
for dette arbeid og synspunkter på hensiktsmes-
sige kvalitetsindikatorer innenfor vårt felt bes kon-
takte styret i NFIM eller sende inn forslag til un-
dertegnede.

Økonomi

Iflg. legeforeningens nye retningslinjer om sam-
handel med industrien kan ikke lenger firmaer stå
som støttemedlemmer i spesialforeningene. Dette
vil redusere våre kontingentinntekter betydelig,
samtidig som rentenivået er historisk lavt og gir
lite kapital inntekter. Konsekvensene av dette for
vår virksomhet vil være gjenstand for diskusjon i
neste styreperiode.

Oslo 9/6/2004

For NFIM

Jan Erik Berdal (sign.)

leder

     Styret 2003/2004  i

Norsk forening
for infeksjonsmedisin

    Hovedrepresentanter:

Jan Erik Berdal, formann

     (jan.erik.berdal@ahus.no
Bente Bergersen,

sekretær/kasserer

Ivar-Jo Hagen
Harald Steinum
Jon Sundal

    Varamedlemmer:
Jan Bacher Christensen
Steinar Skrede
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Årsregnskap NFIM 2003

Inntekter

Kontingent 68 700
Vanlig medlemmer 213 a 100 (-pensj) 20 700
Støttemedlemmer 12*) a 4000 48 000

Vårmøte 03 Lillehammer **) 18 633
Postbank

-kapitalkonto    3 883
-driftskonto                243

Gjensidige NOR
-stipendkonto   14 898
Sum renter   19 024  19 024

Inntekter totalt         106 357        106 357

Utgifter

Foredrag Høstmøtet 03   5 734
Hjemmeside DnLF   3 930
Styremøte/Vårmøte   9 798
Årsavgift Medlemsservice   1 090
Årsavgift UEMS 03   1 727
Stipend NFIM 2003 Øystein Vendelbo       20 000
Blomster   1 003

Utgifter totalt 43 282  43 282

Overskudd  63 075

*) Abbot, Bayer, BMS, Boehringer Ingelheim, Finsland, GSK, Leo Pharma,
MSD, Pfizer, Roche, Swedish Orphan, Weiders Farmasøytiske

Egenkapital NFIM pr. 31.desember 2003

Postbank
Kapitalkonto 103 984
Driftskonto   67 245   (pr 1. juni:   79 380)

Gjensidige NOR
Stipendkonto 354 253

Sum egenkapital 525 482   (pr 1. juni:  537 617)



Budsjett NFIM 2004
Inntekter

  Kontingent 03:
Betalende medlemmer (220 à 100) 22 000
  Postbank:
Kapitalkonto 103 984 (1.25%)  1 250
Driftskonto     67 245         0
  Gjensidige NOR:
Stipendkonto 354 253 (1.70%)   5 500
Sum renter            6 350                    6 350
Sum inntekter  28 350

Utgifter

Styremøter 18 000
Høstmøtet 04   5 000
Kontorrekv/ porto   1 000
Årsavgift Medlemsservice   1 090
Årsavgift UEMS (04)   1 470
Stipend NFIM (2004) 20 000
Sum utgifter 46 560

Underskudd                    18 210

Kommentarer: Siden det ikke lenger er anledning til å motta støtte-
medlemsskap fra private legemiddelfirma, mister NFIM halvparten
av tidligere inntekter. Dette kompenseres noe ved at
medlemsavgiften ble vedatt økt fra 100 til 200,-, men dekker stort
sett bare styremøter og foredragsholdere på Høstmøtet. Siden det
i tillegg for tiden er svært lav renteinntekt på våre konti, vil utdeling
av NFIMs årlige stipend på 20 000 være et underskuddsforetak.
Årsmøtet 2004 vedtok likevel å utdele stipend for 2004, men dette
må vurderes fra år til år.

Oslo 1. oktober 2004

Bente M. Bergersen (sign)
     kasserer/sekretær NFIM
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PÅ TIDE Å SØKE
HØSTENS STIPEND!

Norsk forening for infeksjons medisin (NFIM) deler
hvert år ut tre stipendier, delvis i samarbeid med
representanter for legemiddelindustrien.

1.   NFIMs fond for forskning og utvikling
      inntil 20 000 kr.

2.   Bayer- Domagk stipend inntil 30 000 kr.

3.   Abbots reisestipend for infeksjonsleger
      og mikrobiologer inntil 30 000 kr.

Alle søknadene vurderes av Stipendkomiteen som
består av tre medlemmer med en funksjonstid på
to år og som utnevnes av generalforsamlingen
hvert år. Utdeling av NFIM og Bayer-Domagk sti-
pend skjer i forbindelse med Høstmøtet 4. – 6.
november 2004.

Det er ikke spesielle søknadsskjema, men ulike
statutter for hvert stipend. Utdrag av statuttene
er gjengitt i den videre teksten.

I følge formannen i Stipendkomiteen Johan N.
Bruun kan man i år sende søknad for alle tre sti-
pendene på en e-mail til:

j.n.bruun@ioks.uio.no innen 20. oktober 2004.

Komiteen vil gjøre en samlet vurdering.

NFIMs stipend for
forskning og utvikling

Kapital:  Stipendfondet er etablert etter vedtak på
årsmøtet i 1987 med en grunnkapital på kr. 75.000,-
avsatt av foreningen.  Fondets grunnkapital kan,
ved vedtak på årsmøtet, økes gjennom avsetnin-
ger fra eventuelle driftsoverskudd i foreningen,
eller ved spesielle bidrag.

Formål: Foreningen utdeler etter søknad stipend
til medlemmer til kartlegging, forebygging, diag-
nostikk eller behandling av infeksjonssykdommer.
Stipendiet kan benyttes til:

1. Forskningsprosjekter innen infeksjonsmedi-
sin.

2. Innføring, utvikling eller forbedring av diag-
nostikk og/eller behandling av infeksjonssykdom-
mer i Norge.

Søkere: Alle foreningens medlemmer kan søke
stipend.  Som medlem regnes i denne forbindelse
leger som har betalt medlemsavgift for søknads-
året, samt foregående år.

Søknaden: Det er ikke eget søknadsskjema.  Søk-
naden skal inneholde en beskrivelse av formål,
metoder/fremgangsmåte, fremdriftsplan inkludert
planlagt tidspunkt for prosjekt-avslut-ningen,
spesifisert budsjett og opp-lysninger om eventu-
ell øko-nomisk støtte fra andre.

Stipendkomite: ..Stipendkomiteen bedømmer søk-
nader til foreningens stipend(er), inkludert even-
tuelle eksternt finansierte stipender eller priser i
samsvar med giverens forutsetninger.

Stipendets størrelse: Stipendkomiteen avgjør til
enhver tid antall stipender og deres størrelse innen
den ramme årsmøtet har fastsatt. Årsmøtet 2000
bestemte at stipendet for 2001 skal være på inntil
kr. 20 000.

Rapportering: Når prosjektet er avsluttet, skal det
avgis en rapport, muntlig eller skriftlig, ved ett av
foreningens møter eller i et nasjonalt eller interna-

sjonalt fagtidsskrift.

Bayer Domagk stipend

Stipendet blir utdelt på Høstmøtet.

Til orientering siteres deler av statuttene:

« Stipendets formål er å stimulere leger som er ak-
tive innen forebyggelse, diagnostikk eller behand-
ling av infeksjonssykdommer til å hente ny kunn-
skap og inspirasjon til videre arbeid eller forskning
innen sitt felt. Stipendets størrelse er 30.000 og
stipendet kan ikke deles mellom flere søkere.
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Søknad  må inneholde et kortfattet CV der aktivi-
teten de siste 3 år og annen aktivitet som er rele-
vant for formålet med stipendiet vektlegges. Det
må også oppgis hvilket fagmiljø søkeren er tilknyt-
tet. Formålet med stipendet (studieopphold, fors-
kningsformål eller lignende) må beskrives (maksi-
malt 3 sider). Det gis ikke støtte til isolert delta-
kelse i kongresser.

Abbots reisestipend for
infeksjonsleger og

mikrobiologer

Følgende retningslinjer gjelder:

Stipendet er begrenset oppad til kr. 30,000.-
og utbetales etter bilag /reiseregning.

• Alle medlemmene av foreningene (NFIM
og NFMM) kan søke.

• Stipendet kan ikke deles av flere.

• Stipendet vil bli utdelt hvert år, første gang
høsten 1996.

• Stipendet skal benyttes utenfor Norge.
Oppholdet skal vare minst 14 dager, og
bringe ny viten/erfaring.

• Stipendet skal brukes til kompetanse
heving av infeksjonsmedisinere, mikro
biologer eller leger i utdannelse, og
videreføre dette til nytte for det infeksjons
medisinske / mikrobiologiske miljø.

• Komitéen som skal gjennomgå søknadene
og finne en kandidat, vil bestå av tre

infeksjons-medisinere / mikrobiologer.

Høstmøtet 2004
Radisson SAS Scandinavian Hotel 4. - 6. 11 2004

Programmet for indremedisinsk høstmøte er vel
ankommet alle pest-POSTENs lesere for noen tid
tilbake. Vi minner om følgende bidrag fra vårt
fagområde :

5/11 fra 14.45  - 17.00:

√√√√√ Øystein Strand: West Nile virus infeksjon.

√√√√√ Lars Haaheim: Fugleinfluensa: Like før tolv,
men tikker klokken fortsatt?

√√√√√ Bent von der Lippe: Hepatitt B nye
behandlings-muligheter, en oppdatering.

√√√√√ Per Bjark: Er den vanlige Borerelia
diagnostikk og behandling adekvat?

6/11 kl. 14.00:

Dag Berild: Nytt fra infeksjonsmedisinen:
Forebygging av spredning av MRSA nasjonalt
og internasjonalt.
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Før man leser videre, bes pest-POST-leseren
ta seg 3 minutter til å tenke over hva du ville svart
på disse spørsmålene som utgjorde fordypnings-
temaene ved årets FIPI.

-  Når det gjelder sepsispasienter :

1  Hvor god dokumentasjon har vi egentlig for de
hjelpemidler vi bruker i diagnostikken?

2  Har aktivert protein C noen plass i behandlin
gen?

3  Hvor mange liter væske av hvilken type er bra
behandling?

4   Antibiotikavalg?

5   Er det slik at streng blodsukkerkontroll gir be
dret overlevelse?

6  Hvilken plass har glukokortikoider og andre
hormoner i behandlingen?

7  Hvor mye betyr måten vi organiserer oss og
arbeidet på?

8  Hvilken pressor velger man, dopamin,
noradrenalin eller vasopressin?

Innledning til diskusjon

Hans Flaatten innledet epidemiologidelen med å
si at en bivirkning av diskusjonen om aktivert pro-
tein C har blitt økende fokus på sepsis.  Man har 2
problemer i initialfasen av sepsis som er dokumen-
tert å gi økt mortalitet og som vi kan gjøre noe med:
1.  Det at sepsis blir oversett i initialfasen.  2. Det at
man velger feil type antibiotika.

  Alvorlig sepsis har en høyere dødelighet enn andre
tilstander som tenderer til å få mer oppmerksomhet
i samfunnet vårt, som akutt hjerteinfarkt og hjer-
neslag.  Mortalitet varierer i ulike pasientgrupper
og er avhengig av mange faktorer, bla. land, alder,
underliggende sykdom, grad av organdysfunk-
sjon, mikrobiologisk agens og infeksjonsfokus. En
amerikansk studie fra tidsrommet 1995 til 2000 viste
en mortalitet på 15 % hos de med sepsis uten an-

Referat og tanker om

- FIPI -
Forum for infeksjonsproblemer i intensivmedisin

Finse 25. - 27.mai 2004

Tema:  Sepsis

Av Åse Berg

FIPI bestod i år av 19 intensivmedisinere, 10 infeksjonsmedisinere, 2 barneleger og 1
mikrobiolog.  Nytt av året var organisasjonsformen: På forhånd var alle deltakerne
inndelt i 8 grupper der man selv skulle lete opp relevante artikler og diskutere de i
henhold til gitte «Evidence Based Medicine» retningslinjer.
Den nyanserte og interessante innledningen og debatten lar seg ikke referere utfyllende
her, i stedet blir det en forenklet kortversjon, der en del av det «selvfølgelige» for
infeksjonsmedisinere utelates.  Når det gjelder sepsis definisjon og diagnosekriterier, er

de gjennomgått tidligere i pest-POSTEN og finnes også i de refererte artiklene.
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nen organaffeksjon og en mortalitet på 70 % hvis
de hadde mer enn 2 sviktende organer. (Martin G
et al.)

Petter Branzæg snakket om patofysiologien ved
sepsis med utgangspunkt i meningokokksepsis.
Med kaskade-reaksjonene som settes i gang blir
det desto viktigere med «Early goal directed
therapy».  Branzæg nevnte at det finnes kliniske
studier som indikerer redusert mortalitet ved bruk
av i.v.behandling av polyklonalt immunglobulin
ved septisk sjokk der det foreligger sterk mistanke
om gruppe A streptokokketiologi.

Martin Steinbakk ga den mikrobiologiske basis,
engasjert og i klar tale. Det er en nytelse å høre
han.

Gruppediskusjon og presentasjon i plenum

1. Hvor god dokumen-
tasjon har vi egentlig
for de hjelpemidler vi
bruker i diagnostik-
ken?  Leter man etter
«Evidence Based
Medicine»-studier for
de hjelpemidlene vi
bruker i det daglige,
blir grunnlaget over-
raskende dårlig.  (CRP,
leukocytter, rtg. thorax
o.s.v.)

2. Har aktivert protein C noen plass i behand-
lingen?  Tja.  Hvis man legger PROWESS-studien
til grunn, anbefales aktivert protein C hos
sepsispasienter>18 år med <48 t varighet med tegn
på alvorlig infeksjon med svikt i minst 2 organer
som ikke har svart på væskebehandling/pressor-
behandling innen 1 time der det ikke foreligger
andre kontraindikasjoner.  (Hvilket vil si andre fak-
torer som i tillegg gir økt blødningsrisiko,
inkl.ischemisk slag < 3 måneder siden, alvorlig
leversykdom og trombocytter<30x 109/l) Mot-
argument til denne studien har vært at studie-
designen ble endret underveis, at resultatene i to
faser av studien ikke er konsistente og resultatene
dermed blir vanskelige å tolke.  Interessant disku-

sjon i Tidsskr
Nor Lægeforen-
ing nr. 6, 2004,
der både pre et
contra kommer
fram!

3. Hvor mange
liter væske av
hvilken type er
bra behandling?
Mer enn det man
ville tro og kost-
bare væsker har
ikke så mye mer for seg enn de rimeligere, så sant
det ikke samtidig er tilleggsindikasjoner som anemi,
albuminmangel eller koagulasjonsforstyrrelse.
Ringeracetat 500 ml i løpet av den første halvti-
men.  Hvis effekt, ca.500 ml/halvtime i løpet av de
neste par timene, deretter tilsvarende basalt væske
behov.

4. Antibiotikavalg?  Lite nytt for leserne her.  In-
teressant å høre at antibiotikagruppen represen-
tert ved gruppeleder Jan Erik Berdal også anbefa-
ler gentamycin til nyresvikt pasienter, men at dose
og hyppighet reduseres etter grad av nyresvikt.

5. Er det slik at streng blodsukkerkontroll gir
bedret overlevelse?  Det vet vi ikke. Studien som
refereres er gjort på postoperative hjerte-intensiv-
pasienter med SIRS (Systemic Inflammatory
Response) og viser signifikant reduksjon i morta-
litet ved streng blodsukkerkontroll.  Hvis posto-
perativ SIRS kan generaliseres til sepsis SIRS, er
det et mål med streng blodsukkerkontroll, hvilket
vil si tilstrebet se-glukose mellom 4,4 og 6,1 mmol/
l.  (I praksis vil det bety glukose-insulin drypp og
nitidig monitorering)

6. Hvilken plass har glukokortikoider og andre
hormoner i behandlingen?  Små doser er igjen
«inn» i sepsisbehandlingen.  Ved septisk sjokk der
pressor er nødvendig, gis Solu Cortef 50 mg x 4 i.v.
og Florinef 50 mikrogram x 1 på sonde.  Det forut-
settes at man gjør synachten-test og avluttes hvis
den kommer ut negativ.  (Legemiddelverket deri-
mot, konkluderer med at verdien av synachtentest
ikke er klarlagt, og de anbefaler heller ikke Florinef.)
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Når det gjelder de andre hormonene er det ingen
generelle anbefalinger annet enn at andre mangler
må has i mente.

7. Hvor mye betyr måten vi organiserer oss og
arbeidet på?  Mye! Virkelig tankevekkende er stu-
diene som viser at skjerpet årvåkenhet i tidlig di-
agnose og litt mer påpasselighet av alle de fakto-
rene vi kjenner så godt, gir signifikant økning i
overlevelsen.  (Rivers et al)

8. Hvilken pressor velger man, dopamin, nor-
adrenalin eller vasopressin?  Innen intensiv me-
disin har det også vært «motetrender» på dette
området.  Gruppen konkluderte med 1. Nor-
adrenalin 2. Vasopressin.  Dopamin i lavdose,
«nyre-dose» er ikke anbefalt lenger.

Firma sponsing

Sponsoren var Lilly som selger Xigris, aktivert pro-
tein C, som koster 1000 kr/kg kroppsvekt/behand-
let pasient. Dette medførte en god del diskusjon
blant de som var der og hadde også resultert i at
en del ikke var der.  Andre firma var også tilstede
med representanter og poster-presentasjoner.
Spørsmålet om sponsing av et slikt møte er abso-
lutt ikke uproblematisk.  Interessant er det (og po-
sitivt hvis det er sant) at « Surviving Sepsis
Campaign guidelines for management of severe
sepsis and septic shock» som er brukt som for-

bilde for retningslinjer i mange land innleder med å
si at forfatterne og deltakerne på den konsensus-
konferansen ikke var sponset av noen.

Møtelokaliteten

Hotellet Finse begynner å bli nedslitt, men foreles-
ningssalen var OK.  Maten var skikkelig god.  Været
kunne vært bedre, med tåke og yr det meste av
tiden.  De som trosset sirupsføret fikk likevel fine
turer opp mot eller på Hardangerjøkulen eller til
Klemsbu i lunsjpausen. Badstua etterpå var i kjø-
ligste laget i fysisk, men ikke sosial temperatur.

«Aktivert protein C har ikke noen plass i
sepsis-behandling hvis de andre mer
grunnleggende behandlingsanbefalingene
mangler»

Som om det var et apropos til FIPI, konkluderte
man i Lancet nokså rett etter møtet at aktivert pro-
tein C ikke har noen plass i sepsisbehandling hvis
de andre mer grunnleggende behandlings-
anbefalingene mangler.  De mener at gevinsten på
økt overlevelse vil bli større for flere hvis man ord-
ner opp i interne forhold, for eksempel i akuttmottak
enn ved å gi noen få utvalgte aktivert protein C.
Hvem kan med hånden på hjertet si at de grunn-
leggende behandlingsanbefalingene følges or-
dentlig i deres sykehus? På den annen side, med
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den sykehusstrukturen vi har, er det ikke slik at
penger brukt eller spart ett sted, belaster eller gag-
ner andre deler av sykehuset.  Omvendt kan man
spørre om det blir riktig at den alvorlig sjuke sepsis-
pasienten som tilfredsstiller kriteriene for de som
har dokumentert effekt av aktivert protein C ikke
skal få det, fordi man i samme sykehus har ett akutt-
mottak som fungerer dårlig?

Evaluering

Den nye formen med økt ansvar og deltakelse fra
hver av deltakerne tror jeg virkelig har noe for seg.
Ut fra en liten spørrerunde blant deltakerne så det
ut til at læringseffekten var proporsjonal med det
arbeidet hver og en hadde lagt ned forut for møtet.
De fleste beskrev diskusjonen i gruppen som in-
teressant og lærerik.  Kvaliteten på presentasjo-
nen fra gruppene i plenum var svært variabel, og
det ble litt knapp tid til diskusjon og spørsmål.
Likevel er det svært nyttig å ha et forum der både
intensivmedisinere og infeksjonsmedisinere kan
treffes og diskutere skjæringsområdene mellom
spesialitetene.  Spørsmålet blir i hvil-
ken form man skal fortsette hvis
sponsing opphører?  Personlig sy-
nes jeg ofte de aller mest interes-
sante problem-stillingene kommer
opp etter plenumsdiskusjonen,
over middagen eller foran peisen.
Det kan bli vanskeligere å få til hvis
møtene legges til billigere arrange-
menter ved universitetsstedene.  Det
å slutte med FIPI håper jeg ikke vur-
deres som noe alternativ.

Jeg tar av meg hatten for initiativta-
kerne og arrangørene!

***---***
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Medlemsregister pr. 01-10-2004
SJEKK DENNE! Kan du være så snill å se om arbeidssted / mailadresse som NFIM
har registrert på deg er riktig? Hvis ikke, vennligst send en mail til  sekretæren i
NFIM: b.m.bergersen@medisin.uio.no

Etternavn Fornavn Postadresse 2 Epost

ABRAHAMSEN TORE RH tore.abrahamsen@rh.uio.no
AFSETH JAN EGIL ST OLAV
AKSELSEN PER ESPEN HAUKELAND
ALSAKER TERJE HAUKELAND
ANDERSEN BJØRG MARIT ULLEVÅL bjorgmarit.andersen2@ulleval.no
ASTRUP STRAND ELISABETH
BAKKE KÅRE JOHN
BAKKEN JOHAN USA jbakken@slhduluth.com
BARLINN REGINE ULLEVÅL Regine.Barlinn@ulleval.no
BARSTAD JOHANNES STENSBY
BENTDAL ØYSTEIN RH
BERDAL JAN-ERIK AHUS jan.erik.berdal@ahus.no
BERDAL BJØRN P. FHI bjorn.berdal@fhi.no
BERG ÅSE STAVANGER Bergaase@yahoo.no
BERGERSEN BENTE MAGNY ULLEVÅL b.m.bergersen@.medisin.uio.no
BERGH KÅRE ST OLAV kåre.bergh@medisin.ntnu.no
BERILD DAG AKER dag.berild@ioks.uio.no
BEVANGER LARS ST OLAV lars.bevanger@medisin.ntnu.no
BJARK PER TØNSBERG
BJERKESTRAND GUNNAR KRISTIANSUND
BJERRE ANNA ULLEVÅL anna.bjerre@ulleval.no
BJORVATN BJARNE HAUKELAND bjarne.bjorvatn@haukeland.no
BJØRNEKLETT ARVID RH arvid.bjørneklett@rh.no
BJØRNESTAD ELIN HAUKELAND elin.bjørnes@haukeland.no
BLECHER ULF SARPSBORG
BORCHSENIUS FREDRIK
BOYE NILS P. ULLEVÅL nils.boye@ulleval.no
BRANDTZÆG PETTER ULLEVÅL petter.brandtzæg@ulleval.no
BRANTSÆTER ARNE FHI arne.brantsaeter@fhi.no
BREKKE KRISTIN ULLEVÅL kristin.brekke@ulleval.no
BRELAND UNNI
BRIGTSEN ANNE KARIN ULLEVÅL anne.karin.brigtsen@ulleval.no
BRUBAKK ODDBJØRN ULLEVÅL oddbjorn.brubakk@ulleval.no
BRUUN JOHAN N. ULLEVÅL j.n.bruun@ioks.uio.no
BRUUN TROND HAUKELAND bruu@helse-bergen.no
BUCHER AIRA DIAKONHJEMMET abucher@chello.no
BUKHOLM GEIR AHUS geir.bukholm@ahus.no
BØ KÅRE
CARLSEN KAI-HÅKON VOKSENTOPPEN
CHELSOM JULIA HARALDSPLASS juch@haraldsplass.no
CHRISTENSEN CATHRINE
CHRISTENSEN JAN BACHER UNN jan.bacher.christensen@UNN.no
CHRISTENSEN ANDREAS DRAMMEN



Side  37 -pest-POSTEN
Etternavn Fornavn Postadresse 2 Epost

CLOSS OTTO FYLKESLEGEN
DAHL VEGARD BÆRUM
DALEN ARE ST OLAV are.dalen@stolav.no
DALGARD OLAV ULLEVÅL olav.dalgaard@ulleval.no
DAMÅS JAN RH jan.damas@rh.no
DEGRE MIKLOS RH degre@rh.uio.no
DUNLOP OONA ULLEVÅL oona.dunlop@ulleval.no
EFSKIND PER S. FREDRIKSTAD
EIDE EIGILL ÅLESUND egill.eide@smr.no
ELLEKJÆR ERIK F. LEVANGER
ENGER ASLE AHUS asle.enger@ahus.no
ENOKSEN KJELLAUG HAUKELAND
ERIKSTAD TOR EINAR LOVISENBERG
ESKESEN ARNE AHUS arne.eskesen@ahus.no
ESPINOZA RUDOLFO
EVJEN NINA ULLEVÅL nina.evjen@ulleval.no
FJÆRLI HANS-OLAV AHUS hans-olav.fjarli@ahus.no
FLÆGSTAD TROND UNN trond.flagstad@unn.no
FLØ REINHARDT
FOLVIK GEIR HARALDSPLASS geir.folvik@haukeland.no
FREDRIKSEN MARIANNE NORDHOV UNN marianne.norderhov@unn.no
FREDRIKSEN KNUT UNN knut.fredriksen@unn.no
FREDRIKSEN AUDUN LEGEFORENINGEN
FRISVOLD ODD JOHAN ojofrisv@online.no
FRØHOLM LEIF ODDVAR FHI leif.oddvar.froholm@fhi.no
FRØLAND STIG RH stig.froland@rh.no
FUGLESANG JAN SOSIAL OG HELSEDIR Jan.Fuglesang@shdir.no
GAUSTAD PETER RH peter.gaustad@rh.no
GERLYNG PER
GIERCKSY KARL ERIK RADIUMHOSPITALET
GJERULDSEN SUSANNE AHUS susanne.gjeruldsen@ahus.no
GOSSIUS GEORG STRAUME
GRIMSRUD SIGRID
GRUDE NILS TELELAB
GUNDERSEN SVEIN GUNNAR KRISTIANSAND s.g.gundersen@ioks.uio.no
GUNNARSHAUG KJELL HAUGESUND
GUTTEBERG TORE JARL UNN tore.jarl.guttenberg@unn.no
HAGEN IVAR-JO LILLEHAMMER ivar.jo.hagen@sihf.no
HAGEN ÅSE-GERD DRAMMEN
HALSTENSEN ALFRED HAUKELAND alfred.halstensen@medb.uib.no
HALVORSEN DAG UNN dag.halvorsen@unn.no
HANEBERG BJØRN FREDRIKSTAD bjorn.haneberg@fhi.no
HANNULA RAISA ST OLAV raisa.hannula@stolav.no
HANSEN GORM
HANSEN INGER MYRNES MO I RANA
HARR ELISEBETH STAVANGER
HARTHUG STIG stig.hartug@haukeland.no
HASLE GUNNAR REISEKLINIKKEN   hasle@reiseklinikken.com
HASSELGREN OLAV
HAUG CHARLOTTE JOHANNE charlotte.haug@legeforeningen.no
HAUG KARI WOLD
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HAUG JON BIRGER FREDRIKSTAD jobhaug@broadpark.no
HAUG DORENBERG DAGNY ULLEVÅL d-haug-d@online.no
HAUGEN TORGEIR
HAUKELAND HANNE HUSOM UNN hanne.husom.haukeland@unn.no
HAUKENES GUNNAR HAUKELAND gunnar.haukenes@vir.uib.no
HEGER BERNT ULLEVÅL bernt.heger@ulleval.no
HEGGELUND LARS RH lars.heggelund@rh.no
HEGSTAD ELISABETH
HELGETVEIT KNUT MARTINA HANSEN
HELLE IVAR
HELLUM KJELL B. AHUS kjell.hellum@ahus.no
HENRIKSEN THOR-HENRIK
HENRIKSEN ARNE ST OLAV arne.henriksen@stolav.no
HERMANSEN NILS OLAV ULLEVÅL nils.olav.hermansen@ulleval.no
HEXEBERG ARVE
HJETLAND REIDAR FØRDE  reidar.hjetland@helse-forde.no
HODDEVIK GUNNAR FHI hoddevik.gunnar@fhi.no
HOEL TERJE ULLEVÅL terje.hoel@ulleval.no
HOLM ARE aremholm@online.no
HOLST-LARSEN LARS HAUGESUND lars.holstlarsen@c2i.net
HOLT JAN BODØ
HOLTEN EIRIK AHUS eirik.holten@ahus.no
HOLTER ELLEN RH ellen.holter@rh.no
HOPE OTTAR HARALDSPLASS otho@haraldsplass.no
HOPEN GUNNAR PORSGRUNN gunnar.hopen@tss.telemax.no
HOVIG BERIT RH berit.hovig@labmed.uio.no
HUNDERI PER ANDERS DIAKONISSEHJ BERGEN
HUNTING ANNE RADIUMHOSPITALET
HVIDSTEN DAG UNN dag.hvidsten@unn.no
HØIBY ERNST ARNE FHI arne.hoiby@fhi.no
IVELAND HJØRDIS DRAMMEN
JACOBSEN TROND ST OLAV trondj@medisin.ntnu.no
JENSEN TORSTEIN ULLEVÅL torstein.jensen@ulleval.no
JENSENIUS MOGENS AKER mogens.jensenius@ioks.uio.no
JENSSEN HALDOR SKIEN
JERVELL JAKOB A. RH jacob.jervell@rh.no
JØRGEN BENTE
JØRGENSEN JAN E. KRISTIANSAND
KALAGER TORE DRAMMEN
KINDMARK CLAES-OTTO SKIEN
KINN IVAR AHUS ivar.kinn@ahus.no
KJETLAND EYRUN eyrun.kjetland@ulleval.no
KLINGENBERG CLAUS UNN barnc@unn.no
KONGSGAARD ULF E. RADIUMHOSPITALET  u.e.kongsgaard@klinmed.uio.no
KRISTIANSEN BJØRN-ERIK TELELAB  bjorneri@online.no
KROOK AUD ULLEVÅL aud.krook@rme.oslo.komm
KVALE DAG ULLEVÅL  dag.kvale@medisin.uio.no
LANGELAND NINA HAUKELAND nina.langeland@haukeland.no
LASSEN JØRGEN FHI jorgen.lassen@fhi.no
LEHMANN VIDAR vlehmann@broadpark.no
LEHMANN ANNE KRISTINE HAUKELAND anne.kristine.lehmann@haukeland.no
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LEIVA ALEXANDER HAUKELAND rafael.leiva@helse-bergen.no
LERANG FRODE
LERCHE CHRISTIAN
LIEN ERNST HAUKELAND
LIER TORE UNN tore.lier@unn.no
LIER PER ARVE HUMANA SANDVIKA
LINGAAS EGIL RH egil.lingaas@rikshospitalet.no
LIPPE BENT VONDER ULLEVÅL bent.vonderlippe@ulleval.no
LIPPE ELISABETH VON DER           ULLEVÅL elisabeth.vonderlippe@ulleval.no
LIAAEN ERIK DYB MOLDE
LØVIK MARTINIUS FHI martinus.lovik@fhi.no
LØVSTAD RENATA Z.
MAGNUS TRINE UNN trine.magnus@unn.no
MANNSÅKER TURID FHI turid.mannsaker@fhi.no
MEHL ARNE ST OLAV arne.mehl@stolav.no
MEIDELL NINA KNUTRUD
MELBY KJETIL ULLEVÅL k.k.melby@ulleval.no
MELLEM HARALD ULLEVÅL harald.mellem@ulleval.no
MENGSHOEL ANNE TORUNN ULLEVÅL anne.torunn.mengshoel@ulleval.no
MIDTVET TORE tore.midtvedt@cmb.ki.se
MODALSLI ØYVIND FREDRIKSTAD
MORLAND LARS
MORTENSEN LIISA BODØ                   liisa.mortensen@nordlandssykehuset.no
MULLER FREDRIK BÆRUM fredrik.muller@labmed.uio.no
MUNDAHL REIDAR fsan.fml@online.no
MUNDAL H. H.
MUNDAL LIV OSLO
MYRMEL HELGE HAUKELAND helge.myrmel@haukeland.no
MYRVANG BJØRN ULLEVÅL bjorn.myrvang@ulleval.no
MÆLAND ARILD ULLEVÅL arild.maeland@ulleval.no
MÆLAND JOHAN johan.maland@medisin.ntnu.no
MØRK NILS-JØRGEN RH nils.jorgen.mork@rikshospitalet.no
MAAGAARD ANNE ULLEVÅL anne.maagaard@medisin.uio.no
NATÅS OLAV BJARTE STAVANGER
NESTHUS INGRID HAUKELAND ingrid.nesthus@haukeland.no
NILSEN DAG EGIL STENSBY
NISSEN VIBEKE HEDAGER
NORDBØ SVEIN ST OLAV svein.a.nordbo@medisin.ntnu.no
NORDØY INGVILD RH ingvild.nordoy@rikshospitalet.no
NYGÅRD TORUNN ULLEVÅL torunn.nygaard@ulleval.no
NÆSS ARE HAUKELAND are.nass@med.uib.no
OFSTAD RANDI HAUGESUND
OLSEN KARINA karina.olsen@unn.no
OMLAND TORBJØRN RH torbjorn.omland@rikshospitalet.no
OMLAND TOV
ONKEN ANETTE DRAMMEN
ORMAASEN VIDAR ULLEVÅL vidar.ormaasen@medisin.uio.no
OSNES SVEIN
PEDERSEN KJELL HARSTAD
PETTERSEN FRANK
PULLAR NADINE nadine.pullar@UNN
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RADTKE ANDREAS ST OLAV andreas.radtke@stolav.no
RAGNHILDSTVEIT EIVIND FREDRIKSTAD
RANHEIM TROND E. AHUS
RAVN JOAN-LESLEY ULLEVÅL
REFSTAD SVERRE FREDRIKSTAD
REIERSEN ROLF
REINERTSEN EVEN GJØVIK              Even.Reinertsen@sykehuset-innlandet.no
RIIS SVEIN ARNE FREDRIKSTAD
RIISE ANNE MA DYRHOL                         anne.margarita.dyrhol.riise@helse-bergen.no
RINGERTZ SIGNE AKER s.h.ringertz@ioks.uio.no
RINGSTAD JETMUND
RITLAND STÅLE DRAMMEN
ROLLAG HALVOR RH halvor.rollag@rikshospitalet.no
RUHANI KHALED UNN khaled.ruhani@unn.no
RYSSTAD OLE KRISTIANSAND
RØNNING ELSE JOHANNE BÆRUM
RØRVIK KJELL ST OLAV kjell.rorvik@stolav.no
RØSOK BÅRD HAMAR
SAMDAL HELVI HOLM DRAMMEN sahe@sb-hf.no
SANDBLOST SVEIN OSLO
SANDBU SYNNE FHI synne.sandbu@fhi.no
SANDER JAN
SANDLIEN MAJA-LISA
SANDVEN PER RH per.sandven@rikshospitalet.no
SARJONMAA MARJUT SKIEN
SCEEL OLAF ST OLAV olaf.scheel@stolav.no
SCHOENING FRANK
SCHREINER AKSEL HAUKELAND aksel.h.schreiner@hspost.no
SCHUMACHER ANITA TØNSBERG anita.schumacher@siv.no
SCHØYEN ROLF TØNSBERG
SEIM ANDERS
SIMONSEN GUNNAR SKOV UNN Gunnar.Skov.Simonsen@unn.no
SJURSEN HAAKON HAUKELAND haakon.sjursen@haukeland.no
SKARPAAS TONE KRISTIANSAND tone.skarpaas@sshf.no
SKARPAAS, I.J.K. ULLEVÅL
SKREDE STEINAR HAUKELAND steinar.skrede@helse-bergen.no
SKRIVARHAUG TORHILD ULLEVÅL torhild.skrivarhaug@ulleval.no
SMITH ANDERS FYLKESLEGEN I AKERSHUS
SMITH-ERICHSEN NILS
SOLBERG CLAUS OLA HAUKELAND claus.ola.solberg@haukeland.no
STEINBAKK MARTIN AKER martin.steinbakk@ahus.no
STEINUM HARALD ST OLAV harald.steinum@stolav.no
STENSTAD TORE TØNSBERG
STOKLAND TORE UNN tore.stokland@unn.no
STORLA DAG GUNDERSEN
STRAND ØYSTEIN HAUKELAND oystein.strand@haukeland.no
STRAY-PEDERSEN BABILL RH                         babill.stray-pedersen@rikshospitalet.no
STYLIANOU EVA RH
SUNDAL JON STAVANGER sujo@sir.no
SUNDSFJORD ARNFINN UNN arnfinn.sundsfjord@unn.no
SUNDØY ANDERS KRISTIANSAND
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SYVERSEN GAUTE ULLEVÅL gaute.syversen@ulleval.no
SØNSTEBY LIV JORUN HAUKELAND liv.jorun.sonsteby@haukeland.no
SØRENSEN BJØRG MOLDE bjorg.sorensen@fsm.mr-fylke.org
SØRENSEN EIGIL
TEIGEN KJELL
THILESEN CARINA
THORESEN LARS HØNEFOSS
THORESEN TORE
TOFTELAND STÅLE KRISTIANSAND
TOLÅS PER HALDEN
TORFOSS DAG RADIUMHOSPITALET dag.torfoss@klinmed.uio.no
TORVALDSEN JOHANNES OLAFIA
TVETEN YNGVAR TELELAB yngvar.tveten@telelab.no
TØNJUM TONE RH tone.tonjum@rikshospitalet.no
URWITZ KATJA HØNEFOSS katja.urwitz@ringerike-sykehus.no
VABØ ANNE-LISBETH HAUKELAND anne.lisbeth.vabo@haukeland.no
VEGARD KNUT DRAMMEN
VEGE ÅSHILD
VIGGEN BJØRG ST OLAV bjorg.viggen@stolav.no
VIK EINAR MOLDE einar.vik@fsm.mr-fylke.org
VIK INGER SOFIE SAMDALMOLDE
VOLTERSVIK PÅL pal.voltersvik@gades.uib.no
VORLAND LARS UNN
WALBERG METTE RH mette.walberg@rikshospitalet.no
WALSTAD ROLF A. ST OLAV rrolf.walstad@ntnu.no
WALAAS KIRSTEN OSLO kirstenwalaas@yahoo.no
WATHNE KARL-OLAF ULLEVÅL karl.olaf.wathne@ulleval.no
WELLE-STRAND GABRIELLE MAR AKER
WENDELBO,JR. ØYSTEIN HAUKELAND oystein.wendelbo@helse-bergen.no
WESENBERG GRO
WESTER ASTRID AKER aswes@frisurf.no
WIIG JOHAN RADIUMHOSPITALET
WIK-LARSSEN KJERSTI ST OLAV kjersti.wik.larssen@stolav.no
WILHELMSEN TORLEIF FREDRIKSTAD
WAAGE ANDERS ST OLAV anders.waage@medisin.ntnu.no
ØKTEDALEN OLAV ULLEVÅL olav.oktedalen@ulleval.no
AABECH HENNING FREDRIKSTAD
AANDAHL EINAR LILLEHAMMER einar.aandahl@sihf.no
AAVITSLAND PREBEN FHI preben.aavitsland@fhi.no





VEILEDNING FOR FORFATTERE

Artikler og andre bidrag til “pest-POSTEN” skal sendes til ansvarlig redaktør. Manuskriptene
ønskes levert i Word Perfect eller Word tekstbehandlings-format, eller skrevet i DOS (ASCII)
format. Bruk så lite redigeringskoder og spesialtegn som mulig. Helst ønskes bidrag levert på
3 1/2 “ eller 5 1/4 “ diskett, som vil bli returnert etter bruk. Papirbaserte bidrag må leveres med
bred marg og dobbelt linjeavstand. Illustrasjoner må være i svart/hvitt, rene kopier i ca. dobbelt
av endelig størrelse. Fotografier må være i sort-hvitt, og kan være ferdig rastet i endelig størrelse
(i forhold til manus A4). For scanning bør de være litt større. Referanser skrives som angitt i
veiledningen til “Tidsskrift for Norsk Lægeforening”. Tidskriftnavn forkortes som angitt i “Index
Medicus”.

Doktorgradsreferat kan være på 1 til 1/2 side enkel linjeavstand. Referatet skal inneholde:
1) Overskrift = doktorgradens tittel, 2) doktorandens navn, aktuelle adresse og institusjonen
hvor arbeidet er utført, 3) universitetet hvor disputasen er holdt og navn påopponent(er), 4)
referat med hensynstagen til opponentens faglige innvendinger, 5) fulle referanser til
avhandlingens delarbeider.

Abstract skrevet av nordmenn i utenlandske tidsskrifter kan være på 1/3 - 1/2 side, lengre
abstracts kun etter avtale. Abstracts skal inneholde:
1) Overskrift = artikkelens tittel,  2) forfattere og tidskrift som i referansen over,  3) navn /
adresse på forfatter som skal ha event. korrespondanse, 4) abstract, helst på norsk, skrevet
for infeksjonsmedisinere.

Forskergrupper kan eventuelt lage en synopsis av sitt arbeide, med nøyaktig referanseliste.

Foredrag holdt ved møter i regi av Norsk Forening for Infeksjonsmedisin samt prisforedrag kan
være på èn til flere sider etter avtale. Artiklene bør inneholde referanseliste og de beste
illustrasjonene.

Meningsytringer, omtale av aktuelle problemer, eller andre korte bidrag av generell faglig interesse
mottas gjerne. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere / forkorte bidrag.

VEILEDNING FOR ANNONSØRER

Vi er takknemlige for bidrag i form av annonser i “pest-POSTEN”. Bladet blir trykket i et opplag
på ca. 300 og distribuert gratis til alle medlemmer av Norsk Forening for Infeksjonsmedisin.

Annonsepris (sort/hvitt): kr. 2.000.- inkl. moms pr. 1/1 side. Omslagssider (2. side, nest siste og
siste side) kr. 2.500.- Fargeannonse kr. 3.000.- pr. 1/1 side (ikke omslagside). Alle priser er inkl.
moms. Prisene gjelder ferdige annonser.

Manusformat A4, positivt trykk på papir eller film. Husk at manuskriptet skal forminskes til C5
format. Vi må ta et forbehold om annonseplass i forhold til stoffmengden forøvrig.
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