
Reisebrev fra ECCMID 2019 

Amsterdam, Nederland 13.-16. april.  

Årets konferanse var den 29. European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. Det 

er ifølge dem selv “the world’s premier Clinical Microbiology & Infectious Diseases event”. Det ble 

satt ny deltagerrekord med over 14.000 tusen deltagere fra hele verden. 

 

 

Konferansested var RAI Amsterdam ca. 8-10 minutter med Metro fra sentral stasjonen. Konferansen 

hadde ulike sessioner på programmet, med alt fra meet-the-expert, keynote lecture og educational 

workshops: 

 

Det var litt utfordrende å få oversikt/finne tema en var mest interessert i når det var opptil 14 

parallelle sesjoner å velge mellom. Etter vært ble det lettere å finne frem både i lokalet og i 

programmet. 

Blant utstillerne var det en overvekt av utstillere med fokus på ulike former for hurtigdiagnostikk og 

annet utstyr til mikrobiologiske laboratorier. 

 



Første dagen, 13/4 var jeg innom foredrag om Tuberkulose, automatisering og kunstig intelligens i 

forebygging av nosokomiale infeksjoner, vaksiner, forebygging av infeksjoner hos kirurgiske pasienter 

med multiresistente gram-negative bakterier, «microbiome across the lifespan», og «targeting ESBLs, 

CRE and MDR Psudomonas aeruginosa are all beta-lactamase/-inhipitors the same?». Bra foredrag 

men litt i grenseland av hva som er min hverdag. 

Andre dagen, 14/4 startet med «Emerging infections surveillance», «the spreading of health: 

transmission of commensal bacteria”, “Travelling microorganisms in av world of travel”, “Climate 

change and infectious diseases”, “Keeping bundles at the forefront of device-related infection 

prevention”, og deretter vekslet jeg mellom “Hot topics in tuberculosis: from bench to bedside” og 

“Adressing the burden of Clostridium difficile infection: a focus on prevention of recurrence”. Alt i alt 

en grei bundel av foredrag/tema. 

Tredje dagen, 15/5 var den dagen jeg fikk mest faglig utbytte av – relatert til mitt arbeid innen 

smittevern. Det var en fire og en halv times workshop: Fast and furious in infection control: how to 

be successful in seven steps!: 

 

Andre foredrag jeg var på denne dagen handlet om «Hot issues in bacterial infections in cancer 

patients og «Year in Infection Control”. 

Den siste konferansedagen, 16/4 deltok jeg på foredrag om «The role of the healthcare environment 

in nosocomial infections», «What ancient DNA studies tell us about human infection?” – et 

overraskende interessant foredrag, og til slutt «Multimodal approaches to control MDR Gram-

negative transmission and infection”.  

For de som er interessert så er mange av foredragene tilgjengelig (lyd og powerpoint) på denne 

nettadressen: https://www.eccmidlive.org/#!contentsessions/36242 . 

Takk til Smittevernforum for stipend! 

Arnold Måsøval-Jensen 

Helse Møre og Romsdal HF 
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