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Smittskyddsinstitutet (SMI) arrangerar torsdagen den 15 juni 2006, en 
temadag om Tuberkulos. 
 
De senaste två åren har antalet nya fall av tuberkulos ökat med 40 %, och även antalet fall av 
resistent tuberkulos ökar. Flera utbrott av tuberkulos har rapporterats, även bland barn. 
Samtidigt är nya metoder för diagnostik, smittspårning och profylax på väg.  
 
Vad kan man göra för att förhindra en fortsatt spridning av tuberkulos i Sverige?  
 
Detta kommer att diskuteras under denna SMI-dag, som vänder sig till öppenvården, 
barnläkare, infektionsläkare, lungläkare, smittskyddsläkare, företagshälsovård och till alla som 
har ett speciellt intresse av ökad kunskap om tuberkulos i Sverige i dag. 
 
 
Ansvarig: Gunilla Källenius 
 Avd för Bakteriologi, SMI 
 Tfn 08-457 2430 
 gunilla.kallenius@smi.ki.se 
 
Lokal:  Gard-aulan, SMI, Nobels väg 18, Solna 
 
Upplysningar: Britt-Marie Hoffman 
 Tfn 08-457 24 11, fax 08-301797 
 britt-marie.hoffman@smi.ki.se 
 
 
 
Deltagaravgiften om 800:- exkl. moms, är självkostnadspris och inkluderar kaffe, måltider, 
lokal, administration samt resor för inbjudna föreläsare. 
 
Anmälan är bindande, men annan person än den först anmälde kan delta efter meddelande till 
nedan angiven svarsmottagare. Deltagarantalet är begränsat till 240 personer. 
Bekräftelse på deltagande skickas ut via e-post och skall visas upp vid registreringen. 
Om någon pga för många anmälningar inte kan beredas plats meddelas detta per e-post. 
 
 
 
Bifogad anmälningsblankett skickas/faxas senast den 31 maj 2006 till: 
 
Smittskyddsinstitutet 
Britt-Marie Hoffman 
Avd för Bakteriologi 
171 82 Solna 
Fax: 08-301797 
 



 
 

 
Preliminärt program 15 juni 2006 

 
 
Tider för programpunkter är ännu inte fastlagda men nedan finns föredragstitlar, föreläsare och 
tider för när dagen börjar och slutar.  

 
 

 
09.30-10.00  Registrering och kaffe 
 
10.00-10.15  Välkommen och introduktion 
   Gunilla Källenius, SMI 
 

Tuberkulos i Sverige 
Victoria Romanus, SMI 

 
Tuberkulos hos vuxna 
Eva Norrman, Norrlands Universitets Sjukhus, Umeå 
 
Tuberkulos hos barn 
Rutger Bennet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna 
 
Utbrott i Stockholm 
Ingela Berggren, Smittskyddsenheten, KS, Solna 

  
Smittspårning 
Harald Fjällbrant, Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Göteborg 

Diskussion 
Lunch 

Bakteriologisk diagnostik 
Björn Petrini / Erja Chryssantou, 
Karolinska Universitets sjukhuset, Solna 
 
Immunologisk diagnostik 
Hans Gaines / Mark Maeurer, SMI 
 
Molekylärepidemiologi 
Solomon Ghebremichael / Gunilla Källenius, SMI 

Kaffe    
Resistent tuberkulos 
Sven Hoffner, SMI 
 
TB och HIV 
Inger Julander, Karolinska Universitets sjukhuset, Solna 
 

17.00  Avslutning 
 
 



 
Anmälningsblankett till SMI-dag (OBS! endast en person/blankett) 
 
Tuberkulos 15 juni 2006 

 
Namn E-postadress 

  

Adress (till arbetet) Faktureringsadress (om annan än vidstående) 

  

Postadress Tfn Fax 

   

  
Deltagaravgiften 800:- (exklusive moms) är till självkostnadspris och inkluderar kaffe, lunch och 
konferensmaterial. Vi fakturerar kursavgiften. Har du har önskemål om speciell dietmat, ange detta här: 
 
 

 
Anmälan är bindande, men annan person än den först anmälde kan delta efter meddelande till nedan 
angiven svarsperson på Smittskyddsinstitutet (SMI). Kom ihåg att deltagarantalet är begränsat. 
 
Bekräftelse på deltagande skickas med e-post och visas upp vid registreringen. 
Om SMI-dagen skulle bli fullbokad meddelar vi detta via e-post. 
 
Sista anmälningsdag: 31 maj 2006 

 
Anmälningsblanketten skickas/faxas till: Upplysningar lämnas av: 
Smittskyddsinstitutet 
Britt-Marie Hoffman 
Avd för Bakteriologi 
171 82 Solna 
 
Fax: 08-301797 
 

Britt-Marie Hoffman 
Telefon: 08-457 2411 
E-post: britt-marie.hoffman@smi.ki.se 
 

 

Kontering fakturerande avdelning/sektion (kredit:intäkt) 
Konto Kst Kbar/proj Vgr Belopp 

866 311 313113 41 800 SEK 

 
Närmare information om SMI-dagen finner du på SMI:s webbplats, http://www.smittskyddsinstitutet.se 
 
 
 

 
 
 
 



 

Besök vår webbplats, www.smittskyddsinstitutet.se, för mer information om Smittskyddsinstitutet (SMI). 
Besöksadress: Nobels väg 18, 171 82 Solna, tfn: 08-457 23 00, fax: 08-32 83 30, e-post: smi@smi.ki.se 

 

 

 

 
 
 
Gard-aulan: Aulan är uppkallad efter professor Sven Gard, ”svensk 
virologis fader” och har plats för 240 personer i biosittning. Lokalen 
har modern konferensutrustning, tolkbås och är 
handikappanpassad. Gard-aulan ligger i hus A. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Kommunikationer: Busslinjerna 3, 507 samt 77 stannar strax 
utanför huvudbyggnaden på karolinska vägen. Busshållplatsen 
heter Prostvägen. 

 
 


