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Kongressrapport
Denne gangen var Wien vertsby for IFIC.
Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt høydepunkt i
Europa.
Den blir også assosiert med Ignaz Semmelweis, den moderne
hygienes far. Han ble født i 1818 og var en ungarsk-østerriksk
lege som påviste sammenheng mellom leger og jordmødres
mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselfeber.
Medisinstudentene på den tiden arbeidet daglig med lik av
pasienter som var død i barselfeber og med uvaskede hender

undersøkte de deretter kvinner og overførte dermed
infeksjoner.
Semmelweis anviste sine studenter til å desinfisere hendene
med klorkalk etter å ha arbeidet med lik. Dødsraten ble da
redusert fra 12,3% til 2-3%.
Historien om Semmelweis er en spennende men tragisk
historie og er verdt å lese seg opp på for de som ikke har den
friskt i minne.

Smittevern som fagfelt står ovenfor stor utfordringer. Temaet
som gikk som en rød tråd gjennom konferansen var « Å se
tilbake på fortiden for å forstå fremtiden».

Målet for konferansen er å bidra med et internasjonalt
samarbeid om infeksjonskontroll.

Det var rundt 350 deltakere fra hele verden og første dag
deltok jeg på en tyskspråklig kursdag som var et ledd i
hygieneutdanning for tyskspråklige land(Tyskland, Østerrike
og Sveits). Da jeg har vært så heldig å få studere medisin i
Tyskland var dette en fin mulighet å se hvordan de legger opp
utdannelsen og å få diskutere smittevern med tyskspråklige
kollegaer.
Temaene var antibiotikastyring, utfordringer med
flyktningssituasjonen og utbruddsproblematikk, da spesielt
meslingsutbruddene som har vært i løpet av det siste året
med mange smittede i visse bydeler i Berlin og med ett
spebarnsdødsfall.
Det var et veldig bra innlegg om menneskets mikrobiom av
Christine Moissel-Eichinger, Graz, Østerrike, som hadde vært
et flott innlegg for Forumet.
På ettermiddagen startet selve Forumet med et historisk
innlegg om Ignaz Semmelweis som var en foregangsmann
innenfor håndhygiene.
Christoph Kucklic, redaktør for det tyske GEO, hadde et svært
interessant innlegg om fremtiden utfordringer med utvikling
av robotindustrien som utfordrer de fleste yrkesgrupper også
helsefag.
Underholdningen var en strykekvartett som selvfølgelig spilte
Mozart.

Det var flere parallellsesjoner og jeg konsentrert meg om
innleggene som tok for seg antibiotikastyring,
infeksjonskontroll generelt og innenfor kirurgi. Det var et par
gode pro-con debatter hvor Andreas Voss, Canisius
Wilhelmina Hospital,Nijmegen,Nederland, utmerket seg(også
en Forumskandidat).
Helsetjeneste assosierte infeksjoner var også på dagsorden,
spredning av multiresistente bakterier og utfordringene dette
bringer med seg.
Alt i alt var det en svært godt gjennomført kongress som tok
for seg europeiske og globale utfordringer i vårt fag.
Det var kollegaer fra hele verden og Norge var godt
representert fra øst og vestlandet. Vi har også en
representant i IFIC styret, Egil Lingaas(Scientific Committee).
Jeg traff et par kollegaer fra Danmark og i pausene fikk jeg
praktisert tysken min med medlemmer fra IFIC styret og
kollegaer fra de tyskspråklige land. Det man tydelig ser at de
skandinaviske land har færre utfordringer enn andre land i
Europa når det gjelder spredning av multiresistente bakterier
og infeksjonskontroll.
Kulturen innenfor helsefag i de europeiske land er svært
forskjellig men det er viktig at vi lærer av de som har gjort
mye innenfor vårt fagområde før oss. Det var det som var
hovedbudskapet for denne kongressen; Vi må bygge nettverk
og lære av fortiden for å være forberedt på de utfordringen vi
får i fremtiden.

Wien som by er vakker og full av historie. Vi hadde heldigvis
lang lunsjpause og det ble tid til både cafebesøk og et besøk
på den spanske rideskolen med kollegaer fra Bergen(en drøm
for gamle hestejenter).
På kvelden var vi på Mozart konsert i konserthuset og vi fikk
nydelig wienerschnizel i fantastiske lokaler i den gamle
rådhuskjelleren.
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