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Först av allt vill jag önska en god fort-
sättning på det nya året. Personligen 
hade jag lite svårt att uppbåda någon 

julstämning när vädret bjöd på regn och 
gråmulet i överflöd. Men kommunernas 
snöröjningsbudgetar har i alla fall fram till 
början av januari gått med överskott vilket 
knappast är fallet med landstingens ekonomi. 
Till skillnad mot nyckfulla snöfall så förefal-
ler infektionssjukvården mer och mer närma 
sig en vardag med konstant hög belastning. 
Vi kan göra så mycket mer idag än för bara 
tjugo-trettio år sedan, t.ex. behandling av 
HIV och hepatit. Tyvärr så följer inte sam-
hällsekonomin vår ökande ambitionsnivå 
vilket ger oss nya utmaningar med att försöka 
förhindra infektioner hellre än att behöva 
bota till en högre kostnad.

Förra årets riksstämma hade temat säkrare 
vård och samlade omkring 8 000 besökare. 
Vi samordnade delar av vårt program med 
föreningen för medicinsk mikrobiologi och 
det var riktigt lyckat med drygt 40 postrar 
där pris för bästa postrar tilldelades Mattias 
Waldeck, Johanna Karlsson, Hanna Rund-
ström. Bland många spännande fria föredrag 
utsågs Kristoffer Strålins som bästa föredrag. 
Därutöver anordnades fem intressanta sym-
posier. Det var bara en sak som inte kändes 
bra och det var den dåliga uppslutningen av 
yngre infektionskollegor. Jag kan inte säga 
att jag legat sömnlös men lik förbaskat så har 
jag grubblat vad det kan bero på. Följande är 
mina slutsatser och motargument:

1) Ledighet beviljas inte för riksstämman
Stämman är ur arbetsgivarsynpunkt väldigt 
billig. Om man dessutom är med i svenska 
läkarsällskapet, SLS (700 kr/år) så är det gratis 
inträde. Som SLS-medlem får man dessutom 
en del andra förmåner, som t.ex. att kunna 
söka ganska ansenliga forskningsanslag.

2) Stämman känns mossig och flera specialitets-
föreningar har valt att ställa sig utanför 
Förvisso har flera föreningar övergivit stäm-
man men fortfarande besöks den av många av 
sjukvårdens makthavare som socialministern, 
SKLs ordförande m.fl. och har ett stort medi-
alt fokus. Det ger oss möjlighet att kunna föra 
fram synpunkter och kanske påverka i frågor 
som vi brinner för ur infektionssynpunkt.

3) Det vetenskapliga programmet är inte av 
tillräckligt hög klass
Detta möte kan naturligtvis inte mäta sig med 
ett internationellt symposium eller nischade 
möten inom området infektionssjukdomar. 
Men det är ändå det största mötet i Sverige 
där nationell infektionsforskning presenteras. 
Ett utomordentligt tillfälle till att publicera 
er första poster när ni som infektions-ST ska 
göra ert vetenskapliga projekt, kan jag tycka.

I anslutning till stämman hölls årsmötet där de 
avgående styrelsemedlemmarna Jonas Sundén-
Cullberg och Anders Johansson avtackades 
för väl utfört arbete. Som efterträdare valdes 
Johan Westin till vetenskaplig sekreterare och 
Anna-Karin Larsson till utbildningsrepresen-
tant. Varmt välkomna! På hemsidan hittar ni 
styrelsemedlemmarnas kontaktadresser för 
mer riktade synpunkter och frågor

En annan fråga som belystes på en s.k. hea-
ring anordnad av Socialstyrelsen i december 
handlade om en översyn av specialitetsindel-
ningen och vilka gemensamma placeringar och 
utbildningar man kan ha med andra speciali-
teter, vilket benämns ”common trunk”. Jag är 
övertygad om att infektionssjukdomar, som vi 
vill att vår specialitet ska kallas, även fortsätt-
ningsvis är en basspecialitet. Vi återkommer 
med mer information om detta när styrelsen 
får ett förslag på remiss. Under årsmötet så 
beslutades att tillstyrka Vårdhygiens önskan 
att få bli tilläggsspecialitet till Infektionssjuk-
domar.

I detta nummer av Infektionsläkaren så finns 
det en historisk touch med utvecklingen av 
vaccinationer utöver övriga intressanta artiklar.

Med önskan om en god fortsättning 2012.
   

Jan Källman 
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Drygt 50 deltagare kom till 2011 års 
upplaga av Virologisymposiet som tra-
ditionsenligt ägde rum dagen före Riks-
stämman i Stockholm.

– Det är nionde året i rad som vi har denna 
”virusets dag”. Det är egentligen fantastiskt 
att den lilla mikroorganismen kan förändra 
sig så mycket att det går att ägna en dag åt 
den varje år, sa moderator Lars Hagberg när 
han hälsade deltagarna välkomna.

Smittan spreds via järnvägen
Fredrik Elgh från Umeå inledde eftermid-
dagen med att tala om årets influensa. Han 
började med att kortfattat beskriva influ-
ensavirusets struktur, och fortsatte med en 
historisk översikt över de stora pandemierna 
och de virus som legat bakom dem. 

Han förklarade att Spanska sjukan är den 
första pandemi där vi känner till virusets 
gensekvens. Den har man kunnat konstatera 
i efterhand, tack vare kroppar som begravdes 
i permafrost och som man idag har kunnat 
ta prover från.

Fredrik visade också en rapport om influ-
ensans spridning i Sverige som daterade sig 
ända tillbaka till år 1890.

– Smitta var ett nytt begrepp när den rap-
porten publicerades. Man kunde i rapporten 
visa att sjukdomen spreds via järnvägen – inte 
via vinden, som man trodde innan, sa han.

Värre konsekvenser av influensan 2011
Fredrik fortsatte med att beskriva hur Span-
ska sjukan var annorlunda jämfört med 
tidigare influensaepidemier. Den letala vågen 
kom synkront på olika platser. Man beräknar 
att mellan 50 och 100 miljoner människor 
dog – och det var framför allt de yngre som 
avled.

– En teori om varför det var så, är att de 
äldre hade ett skydd som de fått från 1889 
års influensa (vilken den tidigare nämnda 
svenska rapporten baserades på).

Under 30-talet kom vaccinationerna 
igång, och de fungerade bra till dess att 
viruset muterade. När det skedde kom Asia-
ten 1957, Hong Kong-influensan 68–69 och 
därefter 2009 års pandemi.

– Före 1945, fanns det faktiskt ett virus 
som var väldigt likt det som orsakade 2009 
års pandemi, berättade Fredrik.

Under influensasäsongen 2010–2011 i 
den norra hemisfären var det ett större antal 
döda i influensa, jämfört med säsongen 
innan – dvs. under pandemin. 

– Det var också fler som vårdades på 
sjukhus, och det var mer IVA-vård, sa 
Fredrik.

Samma vaccinstammar tredje året i rad
Virusen A(H1N1) och A(H3N2) var de 
vanligaste. Det förstnämnda gick mest på 
de yngre, och det senare på de äldre.

– Majoriteten av dem som avled hade 
bakomliggande riskfaktorer som annan svår 
sjukdom, och de var inte vaccinerade, fort-
satte Fredrik.

99% av alla testade A(H1N1) 2009, var 
testade känsliga för oseltamivir – och 100% 
var känsliga för zanamivir.

– Något att ta med sig är att A(H1N1) 
2009 uppvisar 100-procentig resistens mot 
M2-inhibitorerna amantadin och rimanta-
din, tillade han.

Årets vaccinstammar är desamma för 
tredje året i rad.

– Vaccinet vi ger är trivalent inaktiverad 
influensavaccin (TIV). Det finns också ett 
levande, attenuerat influensavaccin (LAIV), 
men det ger vi inte i Sverige, sa Fredrik.

Virologisymposiet 2011

Fredrik Elgh
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Årets aktuella säsongsinfluensavacciner har 
varken influensförstärkande ämne eller kon-
serveringsmedel (tiomersal), påpekade han.

Framtida vacciner
Alla personer över 65 års ålder, samt personer 
– oavsett ålder – med följande sjukdomar 
bör, enligt Socialstyrelsen, vaccinera sig mot 
influensa:

– Personer med kronisk hjärt- eller lung-
sjukdom, svårbehandlad diabetes mellitus, 
nedsatt infektionsförsvar, kronisk lever- eller 
njursvikt, extremt obesa (BMI över 40) 
eller någon neuromuskulär sjukdom som 
påverkar andningen. Även barn med fler-
funktionshinder, samt gravida som inte 
vaccinerades mot svininfluensan A(H1N1) 
under 2009 eller 2010, sa Fredrik.

Han avslutade med att berätta om arbetet 
med framtida vacciner, och sökandet efter 
ett universellt influensavaccin. 

– Det är dock ett svårt arbete, eftersom 
influensa är en så varierad sjukdom.

Man arbetar med forskning om olika 
angreppssätt. Mest intressant just nu, enligt 
Fredrik, är en universell, monoklonal anti-
kropp som neutraliserar alla 16 kända 
hemagglutininer. 

– Det är dock endast djurmodeller man 
har att arbeta med än så länge, avslutade han.

En tredjedel av HIV-patienterna har HCV
Robert Schvarcz från Stockholm talade om 
co-infektion med hepatit C hos HIV-infek-
terade patienter.

– HIV/HCV co-infektion är vanligt, och 
leversjukdom är en viktig dödsorsak bland 
HIV-positiva patienter, slog Robert fast.

Att det förhåller sig så beror på att dessa 
patienter har en snabbare progress till cir-
rhos, att de har ett sämre svar på behand-
lingen – och dessutom ofta en låg tillgäng-
lighet till behandling.

Ungefär en tredjedel av HIV-patienterna 
i Europa har även HCV. 

– Men det skiljer sig dock åt mellan de 
olika länderna – i Sverige handlar det om 
cirka 13%, fortsatte Robert.

Undersökningar från senare tid visar att 
behandlingen av HIV även påverkar prog-
nosen för HCV gynnsamt.

– Det är därför viktigt att försöka hålla 
immunförsvaret intakt, påpekade han.

Bättre behandlingar kommer
Helst ska man behandla HCV innan man 
sätter in HIV-behandlingen, och om man 
redan står på sådan bör man modifiera den. 
Under HCV-behandlingen minskar CD 4 i 
absolut antal – men inte procentuellt.

– Det var först en källa till oro – man var 
rädd för opportunistiska infektioner. Det 
har dock kliniskt visat sig att sådana sällan 
förekommer, fortsatte Robert.

Han presenterade en lista över vad man 
ska undvika under HCV-behandling. 

– Zidovudin kan ge anemi, och didanosin 
kan ge laktacidos – och även dödsfall! 

Stavudin och abacavir var också med på 
samma lista.

Robert gick sedan igenom de behand-
lingar som finns idag, men ansåg att man 
– om möjligt –ska vänta med behandlingen 
för en nydiagnostiserad patient 

– Det kommer ännu bättre behandlingar, 
så har man en patient som kan vänta, bör 
man nog göra det!

HIV-behandling bra för HCV-infektionen
Det är långt ifrån alla patienter som kommer 
till behandling. I en studie, där man följt mer 
än 1 000 patienter vid 14 center i Tyskland 
och Österrike sedan 2001, var det endast 
40% av co-infekterade patienter som star-
tade HCV-behandling. 

Efter att ART kom 1995, är inte längre 
HIV en kontraindikation för levertransplan-
tation vid HIV/HCV co-infektion.

– Dessa patienter har en överlevnad på två 
år som ligger på 83% – det är en bra siffra, 
sa Robert.

Sett på fem år är den dock lite sämre 
– då ligger överlevnaden på 51% för co-
infekterade, jämfört med 81% för endast 
HCV-infekterade.

– Så för att sammanfatta vill jag säga: Sätt 
in HIV-behandling i tid – det är bra även 
för HCV-infektionen. Behandla fler – men 
om det är möjligt, vänta med HCV-behand-
lingen för det kommer bättre behandlingar 
inom fem år, summerade han.

mål: Utrota mässling i Europa till 2015
Mässling har hamnat på agendan igen under 

2011. Margareta Eriksson visade ett par 
veckor gammalt pressklipp som beskrev att 
antalet fall i Finland femfaldigats under året.

– Men sjukdomen är ändå så ovanlig, att 
yngre läkare idag har svårt att känna igen 
den om de konfronteras med mässling, sa 
Margareta.

Hon fortsatte med att beskriva de olika 
faserna i mässling. Det är inte förrän efter 
dag 7–11 som det som vi upplever som en 
begynnande infektion i hud och luftvägar, 
ger sig tillkänna. Margareta visade flera egna 
bilder hon tagit på de patienter hon vårdat 
genom åren.

– Är man immunosupprimerad kan man 
få infektionen, fast utan några utslag, påpe-
kade hon.

I kliniken möter man alltså patienter som 
är långt in i infektionen.

– Det stora kliniska problemet är inte 
mässling i sig, utan de komplikationer som 
den kan leda till. Det kan handla om otit 
och trakeit – jag minns att vi har behövt 
intubera – för barn under två år. Och hos 
vuxna kan mässling leda till hepatit, fortsatte 
Margareta.

De mest fruktade av alla komplikationer 
är de neurologiska. Ett exempel som Mar-
gareta nämnde är encefalit.

Målet att via vaccination ha utrotat mäss-
ling i Europa är satt av EU till år 2015.

– Under de senaste två åren har inte sjuk-
domen varit epidemisk i Europa. Istället har 
det handlat om enstaka utbrott i länder där 
man inte har vaccination, summerade hon.

nya riktlinjer för HCV-behandling
Johan Westin berättade att den expertgrupp 
som arbetat med att ta fram de nya riktlin-
jerna för hepatit C-behandling nu är färdiga 
med sitt arbete.

– Det kommer nya läkemedel på mark-
naden, så det är därför vi har gjort detta 
arbete, förklarade han.

Robert Schvarcz

Margareta Eriksson
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Efter åratals forskning har man lyckats 
kartlägga virusets livscykel och genom. Hit-
tills är två proteashämmare (PI) godkända för 
behandling av HCV – Boceprevir och Tela-
previr. Den i första hand rekommenderade 
behandlingen vid genotyp 1-infektion, är en 
HCV-proteashämmare i kombination med 
pegIFN och ribavirin. För de andra genoty-
perna gäller de gamla rekommendationerna.

Telaprevir tycks ha en större antiviral 
potens, och fler patienter uppfyller kriterier 
för en kortare total behandlingstid. Boce-
previr är ett alternativ för patienter med 
svår hudsjukdom, och/eller utbredda eksem.

– Det finns ingen studie som jämför de 
båda, så utan att stå på någon evidens rekom-
menderar vi ändå Telaprevir i första hand, 
sa Johan.

Han påpekade också att det är ganska dyrt 
med trippelbehandling – cirka 3 000 kronor 
om dagen för en 12 veckor lång behandling 
med Telaprevir. Biverkningar är klåda – ofta 
analklåda – och utslag i ungefär 50% av 
fallen. Mediantiden för debuten för dessa 
problem är en månad, men de kan även 
uppträda senare. Gastrointestinala symptom 
som illamående och kräkningar kan också 
förekomma, samt anemi.

Trippelbehandling 
krävande att genomföra
Anemi dominerar som biverkan av Bocepre-
vir – c:a 43–49% av patienterna drabbas.

– Men det är inte en ovanlig biverkan vid 
standardbehandling heller, påpekade Johan.

Det är stor risk för viral resistens, så man 
måste tänka på vissa saker.

– Dosreducera aldrig proteashämmare! Om 
man sätter ut PI, kan man fortsätta med IFN 
+ RBV, men om dessa båda måste sättas ut – 
sätt då ut all behandling, uppmanade Johan.

För att minimera risken för resistens, måste 
man noga ge akt på de stoppregler som finns, 
fortsatte han.

– Vid behandlingsavbrott pga. uteblivet 
svar – spara då prov för eventuell senare 
resistensbestämning inför en eventuell ny 
behandling!

Det som är nytt med behandling med PI 
är att vi kommer att få nya biverkningar, 
nya stoppregler och en ökad resistensrisk. 
Nästa generation läkemedel mot HCV – där 
godkännande kan förväntas under 2013 – 
uppvisar mycket goda resultat med lägre 
biverkningsprofil och lägre tablettbörda. Det 
finns alltså skäl till att avvakta behandling 
hos patienter med genotyp 1-infektion utan 
uttalad fibros.

– Trippelbehandling är bra, men den är 
mer krävande att genomföra. Vänta därför 
om det är möjligt. Och kom ihåg att vissa 
patienter svarar bra på standardbehandling, 
sammanfattade Johan.

Ebola, marburgvirus och Kongofeber
Viral hemorragisk feber och arbetet vid 
högisoleringskliniken vid Linköping var 
nästa ämne. Jens Raffelsberger berättade 
om hur man handlade det misstänkta fall 
av Lassafeber som kliniken fick ta emot i 
mars 2011.

Innan dess gav Jens en genomgång av de 
olika sjukdomarna. Först beskrev han Ebola, 
som finns i fem varianter.

– Mest dödlig är Ebola Zaire, vars första 
registrerade utbrott kom 1976. Totalt har 
vi sett tio utbrott, med en omfattning av 
30–400 fall. Mortaliteten har legat på mellan 
57% och 88%.

På andra plats kommer Sudan-varianten 
som har en mortalitet på ungefär 50% i 
fyra kända epidemier – tre i Sudan och ett 
i Uganda. Samtliga fem varianter av virus 
är RNA-virus.

– De kommer in i kroppen via makrofager. 
Överföringen sker via samtliga kroppsväts-
kor. Observera att i urin kan virus påvisas upp 
till 3–9 veckor efter att patienten tillfrisknat 
– och i sädesvätska upp till tre månader!

Marburgvirus upptäcktes i Marburg och 
Belgrad år 1967. Det hade kommit dit via 
apor som importerats från Uganda.

– Dödligheten i Europa var 23%, att 
jämföra med 80–90% i Afrika. Skillnaden 
kan nog förklaras med kvaliteten på inten-
sivvården, trodde Jens.

Kongofeber (CCHF) sprids via fästingbett 
och ger blödningar som börjar 3–4 dagar 
efter sjukdomens utbrott. Blödningarna 
konstateras hos c:a 70% av dem som drab-
bas. Här ligger mortaliteten på 7,5–50% för 
personer som vårdas på sjukhus för CCHF. 
Döden inträffar efter 9–10 dagars sjukdom.

Sjukdomen finns först beskriven i ett 
utbrott på Krim-halvön 1944, och 1956 dök 
den upp i Kongo – akronymen CCHF står 
uttydd för Crimean Congo Haemorragic 
Fever. Idag sker utbrott med 5–10 fall per år 
i Bulgarien, Kosovo och Albanien. I Turkiet 
konstaterar man cirka 600 fall per år.

Falskt alarm
Lassavirus tillhör familjen arenavirus, som 
infekterar råttor och även kan sprida sig 
till människa. Det upptäcktes i Nigeria 
1969 och är endemiskt i västra Afrika med 
300 000–500 000 fall per år.

Överföringen sker via råttans exkremen-
ter som kan smitta via kontaminerad mat, 
inandning av kontaminerat damm – eller 
genom att man fångar, tillagar och äter råtta.

– Råtta är en viktig proteinkälla i Afrika, 
påminde Jens.

Inkubationstiden är 5–21 dagar, och 80% 
utvecklar endast mild sjukdom. Ett typiskt 
tecken på Lassafeber är en temporär eller 
permanent hörselnedsättning hos patienten.

Det misstänkta svenska fallet av Lassa 
var en person som vårdat en patient i Sierra 
Leone. Patienten avled, och Lassa konstate-
rades därefter. Drygt en vecka senare insjuk-
nade vårdaren i diarré och fick feber. Man 
misstänkte Lassavirus, och därför överfördes 
denne till Linköping – i en kuvös i en flyg-
ambulans!

– Samtliga prov vi tog visade sig dock 
vara negativa, men vi fullföljde behand-
lingen ändå. Senare visade det sig att man 
i de prover vi skickat till Tropikinstitutet i 
Hamburg inte heller kunde påvisa några 
antikroppar, summerade Jens.

Genotyp D1 och D5 ger oftare HCC
Den kliniska betydelsen av hepatit B-virus 
genotyp stod i fokus för Helene Norders 
föredrag.

– Genotypen spelar roll vid utveckling av 
pre-core mutant, som innebär smittrisk trots 

Johan Westin

Jens Raffelsberger





Vi behöver lära oss mer om Hepatit C. 
Sök vårt stipendium senast 1 mars 2012.
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Stipendiets syfte är att stödja läkare inom hepatit C-forskning.
Det är avsett att finansiera forskning med anknytning till hepatit C.

En beskrivning av vad man vill använda stipendiet till, en forskningsplan, samt CV 
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anti-Hbe, och kan ge fulminant hepatit, 
slog hon fast.

Genotyperna påverkar troligen utveck-
lingen av hepatocellulär cancer (HCC), hos 
kroniska bärare. 

– Kroniska bärare med D1 och D5 har 
oftare svårare leversjukdom och HCC än 
kroniska A1-bärare, fortsatte Helene.

Interferonbehandling ger bäst resultat hos 
patienter med höga nivåer av ALT och låga 
nivåer av HBV DNA – men även genotypen 
spelar en roll för behandlingssvaret. 

Vaccin escape mutanter och vaccinge-
nomslag har påvisats i länder som vaccinerat 
nyfödda under 15 år eller längre. De sker 
oberoende av genotyp, men ofta hos barn 
till HbeAg-positiva mammor.

– Vaccingenomslag som lett till bärarskap 
har oftare setts i områden där genotyp E 
är vanlig. Dessa bärare är smittade med 
virusstammar av vild typ, utan mutation i 
a-determinanten, som gör att vaccinet blir 
lika effektivt, konstaterade Helene.

Vaccineringsprogram efterlyses
I Sverige har vi ursprungligen haft genotyp 
A, subtyp adw2, och som fortfarande är 
vanlig bland kroniska bärare och män som 
har sex med män. I slutet av 60-talet, fick 
vi in D, subtyp ayw3, i och med ökningen 
av antalet injektionsmissbrukare.

– Med invandringen från länder runt 
Medelhavet har vi fått in D, subtyp ayw2. 
Slutligen har vi fått in thailändsk C, subtyp 
adr, i landet. Hittills har den huvudsakligen 
smittat män. En sak att lägga på minnet 
är att en fertil kvinna från Ostasien är tio 
gånger oftare smittförande avseende hepatit 
B, än en svensk missbrukare, sa Helene.

Hon avslutade med att tveklöst svara ja 
på Lars Hagbergs fråga om hon ansåg att vi 
i Sverige bör införa ett allmänt vaccinations-
program mot hepatit B.

Välj donator med samma serologiska 
status
Sist ut av alla föreläsare var Per Ljungman 
som talade om Cytomegalovirus (CMV)-

infektioner hos immunosupprimerade 
patienter.

– De klassiska riskpatienterna är stam-
cells- eller organtransplanterade patienter 
samt patienter med HIV/AIDS. Men det 
gäller även dem som får T-cellsupprimerande 
behandling – ofta lymfompatienter – och 
vi får dessutom rapporter lite då och då om 
IVA-patienter samt patienter med autoim-
muna sjukdomar, konstaterade Per.

De klassiska symptomen på CMV-sjuk-
dom är pneumonit, gastroenterit, hepatit 
och retinit.

– Men det kan även vara encefalit. Visser-
ligen är det sällsynt och svårbehandlat, men 
man bör ändå känna till det. Dessutom – om 
man har en patient med långvarig feber som 
man inte har någon förklaring på, ska man 
misstänka CMV, fortsatte han.

Per beskrev olika diagnostiska tester för 
CMV i blod. Det enda som rutinmässigt 
används i Sverige idag är kvantitativ PCR 
för DNA.

– Materialet kan variera – om det är hel-
blod eller plasma spelar inte någon stor roll.

Prevention för CMV i samband med 
transplantation är framför allt att man 
använder säkra blodprodukter. Valet av 
donator är också viktigt.

– Välj – om det går, och det gör det ju 
inte alltid – en donator av samma serologiska 
status som patienten. En positiv mottagare 
bör ha en positiv donator, därför att då för 
man även över immunsvaret, påpekade Per.

nya läkemedel i pipeline
De klassiska CMV-läkemedlen är Aciclovir, 
Valaciclovir och Famciclovir. 

– Ger man Valaciclovir före transplanta-
tionen, minskar CMV, sa Per.

Mer potenta antivirala läkemedel för 
CMV är Ganciclovir, Valganciclovir, Fos-
carnet och Cidofovir.

– Och så har vi även Artesunate och Leflu-
noide, med en ännu obestämd potential, och 
som därför utgör tredje och fjärde linjens 
behandling.

Per berättade att deras förstahandssval 
på Hematologiskt Centrum, Karolinska, 
idag är induktionsterapi under 14 dagar iv-
Ganciclovir 5 mg/kg två gånger om dagen 
och po-Valganciclovir 900 mg två gånger 
om dagen. Som underhållsterapi därefter 
under ytterligare 14 dagar använder de sig 
av Ganciclovir 6 mg/kg en gång per dag 
och Valganciclovir 900 mg en gång per dag.

Det är dessutom tre nya läkemedel som är 
under utveckling: Maribavir, som befinner 
sig i två fas 2-profylaxstudier, AiCuris 246 
där fas 2-studie pågår, och CMX 001 där 
en fas 2-studie är genomförd.

– Den sistnämnda är en bredspektrum 
antiviral som har effekt hos refraktära patien-
ter, och det är den jag själv tycker verkar 
väldigt intressant, kommenterade Per.

Vaccin
Många patienter får upprepade CMV-
aktiveringar.

– Det är vanligt hos högriskpatienter, 
och är associerat med dålig T-cellkontroll 
av CMV, förklarade Per.

Behandling med specifika T-celler har 
man hållit på med i över 20 år, men det 
är fortfarande ingen standardbehandling.

– För mycket svårbehandlade patienter är 
det dock ett alternativ, fortsatte han.

Ett annat sätt att förbättra det specifika 
immunsvaret är möjligen med ett CMV-
vaccin. Ett par kandidater, som befinner sig 
i fas 2 och fas 3 är under utveckling, och Per 
redogjorde för dessa.

Han avslutade med att konstatera att det 
finns nya patientgrupper med risk för CMV, 
och att det kommer nya antivirala medel 
med bättre effekt/riskprofil än de som idag 
är registrerade. 

Därmed var årets Virologisymposium till 
ända. Moderator Lars Hagberg tackade alla 
som kommit, och även Roche som ställt upp 
och möjliggjort det.

– Nästa år firar vi tioårsjubiléum! Väl-
komna tillbaka då, hälsade Lars.

PER lUnDBlaD

Lars Hagberg

Helene Norder

Per Ljungman



Referenser: Vfend(r)(vorikonazol) Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Indikationer: Vfend är ett antimykotikum indicerat för: Behandling av invasiv aspergillos. Behandling av candidemi hos 
patienter utan neutropeni. Behandling av fluconazol- resistenta allvarliga invasiva Candida infektioner (inklusive C. krusei). Behandling av allvarliga svampinfektioner orsakade av 
Scedosporium spp och Fusarium spp. Förpackningar: Tabletter 50 mg 28 st, 56 st; tabletter 200 mg 28 st, 56 st; pulver till infusionsvätska, lösning 200 mg; pulver till oral suspensio 
40 mg/ml. Senaste översynen av information December 2011. För prisuppgifter och fullständig information, se www.fass.se. Baddley J.W et al, CID 2010; 50 (12) 1559-67. Walsh T.J 
et al CID 2008; 46: 327- 60, IDSA guidelines. ECIL4 guidelines. fass.se. Schwarts Blood 2005 106: 2641- 2645.

Tidig och rätt behandling är avgörande
    
Förstahandsvalet, A1-rekommendation, 
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Fallbeskrivning 

Ett patientfall som avslöjar våra brister
77-årig man, tidigare väsentligen frisk bortsett från hypotyreos och ögonprotes på vänster sida. 
Patienten kommer ursprungligen från Sydostasien men har bott i Sverige i många år. 



Patienten sökte kirurgakuten i slutet av 
oktober efter att ha blivit påbackad av 
en bil. Han hade slagit i bakhuvudet 

i asfalten men hämtat sig snabbt och kunde 
lämna sjukhuset utan åtgärd. Han sökte igen 
efter 11 dagar med 12 dagars anamnes på hög 
feber, frossa, trötthet och sjukdomskänsla. 
Innan dess hade han hunnit få Doxyferm 
via VC utan att märka någon förbättring. 
Vid ankomst statusmässigt väsentligen u a. 
Resultat av blodprover visas i Tabell 1. 

Patienten blev inlagd i 5 dagar. Lungröntgen 
från inkomstdagen visade en bild som enligt 
patientjournalen tolkades som ”infiltrat som 
vid atypisk lunginflammation, ser ej ut som 
tbc”. Patienten behandlades först med bl.a. 
cefotaxim. Det växte KNS, känsliga för Isox-
azolylpenicillin i 2 flaskor från olika flaskpar, 
tolkades som förorening. Dock noterades ett 
blåsljud på hjärtat varför patienten genom-
gick TEE utan hållpunkter för endokardit. 
Inga sår eller eftersatt tandstatus noterades. 
DT hjärna gjordes och var normal. Han 
skickades ånyo hem, nu med Ery-Max och 
Heracillin. 

Patienten blev återinlagd på medicinkli-
niken efter 1 vecka pga. försämring efter 
det han 2 dagar tidigare slutat med Ery-
Max; han hade feber kring 38 och torrhosta. 
Abboticin gavs först men byttes snabbt till 
levofloxacin. Patienten flyttade åter till en 
infektionsavdelning. DT thorax visade 
multipla spridda små noduli bilateralt som 
vid miliär utsådd, men inga körtlar. VSK 

gjordes efter 5 dagars inläggning och BAL 
någon dag senare, både har senare utfallit 
negativa för M. tuberculosis i mikroskopi, 
PCR och odling. Patienten låg på infek-
tionsavdelningen i 3 veckor och hade feber 
dagligen. Vid samtal med patientens son 
under vårdtiden, framkom det att patienten 
haft nedsatt allmäntillstånd sedan augusti 
med klar försämring efter traumat i oktober. 
Under vårdtiden behandlades patienten 
med Heracillin och Tavanic (på misstanke 
om atypisk pneumoni), i dosen 250 mg x 
1, reducerad efter patientens vikt på 44 kg. 

I samråd med lungläkare ordinerades Pred-
nisolon 40 mg x 1 efter 2 veckors vårdtid, 
sannolikt med anledning av feber och ”viss 
progress av lungförändringarna”, med plane-
ring att utvärdera behandlingsresultat efter 
5 dagar, varvid det beslutades att patienten 
skulle fortsätta med Prednisolon i ytterligare 
en vecka. Under vårdtiden är patienten trött 
men går själv till toaletten. Vid ny lungrönt-
genkontroll 3 veckor efter inkomst och 8 
dagar efter insatt Prednisolon har föränd-
ringarna eventuellt minskat något. Patienten 

hade dock kvarstående temp runt 38 grader 
men ”känner sig bättre efter insättandet 
av kortison”. Tuberkulinreaktion avlästes 
troligen som negativ (muntligt besked, ingen 
uppgift i datajournalen). 

Drygt en vecka efter insatt Prednisolon 
började patienten gå ner i vikt, från 44,5 
till 38 kg under följande 2 veckor . Under 
samma tid noteras flera dagar utan feber, 
men trots kortisonet uppmättes temp > 38 
vid minst 10 tillfällen. 

Patienten överflyttas till medicinkliniken 
efter 3 veckor ”för vidare utredning och 
behandling”. Fem dagar senare skickades 
patienten till geriatriken, efter att ha varit 
feberfri (temp ca 37,5) i 2 dagar. Vid utskriv-
ningstillfället från medicinkliniken kunde 
han gå korta sträckor med rollator men var 
inte helt orienterad i plats och tid. Efter ett 
halvt dygn på geriatriken flyttades patien-
ten till akutmedicinsk avdelning, av, enligt 
patientjournalen följande anledning: ”På avd 
är pat knappt kontaktbar och kan inte följa 
uppmaningar. Kraftig hyponatremi på 117 
efter uppvätskning. Närmast fascikulationer 
i armarna. Temp 38,6° utan frossa”.

Bild av 
”atypisk pneumoni” 

Datum 05 
(inläggning) 06 09

17 
(återinläggning)

18-30 Nästa månad

CRP 168 172 112 99 79 - 28 - 81 30 - 27 - 46

SR   68       45 - 22

Hb 129 132   121 124 - 121

LPK 6,6 6,4   6.6   7 - 11.3 - 6.5

TPK 251 300   280   321 - 112 - 164

Bilirubin   9 10      

ASAT   1.13 1.09   0.89 - 0.76  

ALAT   1.42 1.05   0.85 - 0.63  

ALP   4.1 3.3   2.2 - 1.8  

GT   4.7 3.5   2.1 - 1.8  

Amylas           1.71 - 3.19

LD         4.1 - 3.7  

Na 127 132   128 130 - 131 126 - 117 - 134

K 4 3.6   3,6 3.8 - 3.5  

Krea 80 69   76 76 - 74 49 - 33 - 56

Albumin   29 27     31 - 30 - 21

Tabell 1:  Blodprover
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Patienten slutade att äta och prata, men 
tittade ibland upp på tilltal. Eftersom han 
blir allt svårare att få kontakt med gjordes 8 
dagar efter flytten till medicinkliniken en LP 
och i samråd med infektionskonsulten ordi-
neras Meronem då meningit misstänktes. 

Resultat av lP visas i Tabell 2. Neurokirurg-
jouren kontaktades vid två tillfällen dygnet 
efter LP:n. Första kontakten föranleddes av 
viss misstanke om subaraknoidalblödning 
(SAH) då spektrofotometri av CSV varit 
suspekt positiv för bilirubin. I sitt svar note-
rade neurokirurgjouren att anamnesen talar 
emot SAH men att det kan vara motiverat 
att göra DT angio. Andra kontakten, flera 
timmar senare, gjordes med anledning av 
ett besked från röntgen om att hydrocep-
halus hade förvärrats. Neurokirurgjouren 
föreslog att tappa ca 30 ml likvor för att se 
”om detta har någon effekt på det kliniska 
tillståndet”. Man lyckades inte tappa mer 
än 8 ml. Patienten försämras ytterligare och 
samma dag gjordes DT-angio som visade att 
”supratentoriella ventriklar är klart vidare 
än förväntat och det föreligger misstänkt 
periventrikulärt ödem. Ventrikelvidden 
har möjligen ökat marginellt jämfört med 
föregående undersökning 5 dagar tidigare 
och det ses klar progress av hydrocephalus 
och perifokalt ödem. Angiografi visar inga 
aneurysm eller dissektioner. Således bild av 
hydrocephalus under utveckling”. 

Patienten försämrades ytterligare och 
utvecklade högersidig facialispares. Pred-
nisolon sätts och Betapred (8mg x1) och 
Aciclovir sätts. Samma dag, 4 dagar efter 
föregående LP, görs en ny LP som leder miss-
tankarna mot TBC-meningit (Kommentar: 
anmärkningsvärt att höga albuminvärden i 
likvor från första LP:n inte uppmärksammats). 
I samråd med anhöriga fattades ett beslut om 
”begränsad behandling”. Tbc-mottagningen 
i Solna kontaktades samma dag: tuberku-
lostatika och höjning av Betapred ordineras. 
Man föreslog kontakt med neurokirurgen 
för att diskutera inläggning av ventrikeldrän 
(V-drän). Det dröjde ytterligare ett dygn 
innan patienten kom till Infektionskliniken. 
M. tuberculosis påvisades med PCR i likvor. 

På eftermiddagen samma dag patienten 
kom till infektionskliniken togs kontakt med 
neurokirurgjouren angående inläggning av 
ventrikeldrän. Neurokirurgen ansåg att ny 
LP måste göras för att mäta intrakraniella 
trycket som troligen inte blivit mätt tidi-
gare. GCS uppskattades med svårigheter 
(pga. ögonprotesen på ena sida och facia-

lis pares på den andra) till 7–8. LP visade 
lumbalt tryck på 7–8 cm. Neurokirurgerna 
bedömde patienten på avdelningen och 
ansåg att ”patienten inte är aktuell för någon 
neurokirurgisk åtgärd överhuvudtaget” dels 
för att han är gammal, svårt sjuk och legat 
på sjukhus i drygt en månad, dels för att DT 
uppvisar ”lätt vidgade ventriklar samtidigt 
som lumbaltrycket inte är mer än 8 cm” 
och ”det dessutom visat sig vara väldigt 
svårt att dränera ut någonting då likvor har 
hög viskositet”. Patienten flyttades samma 
kväll till IMA (”halv-IVA”). Dagen därpå 
har GCS sjunkit från 8 till 3. En ny DT 
hjärna bekräftar bilden av supratentoriell 
hydrocefalus och basal meningit. Neuro-
kirurgerna kontaktades på nytt men deras 
tidigare bedömning kvarstod. 

I det ”trängda läget”, inte minst för att 
patienten ytterligare försämrades neurolo-
giskt, togs kontakt med Neurokirurgkliniken 
på annat sjukhus, dit bilderna länkades. Där 
ansåg man att det var indicerat med V-drän 
inläggning. Då vi inte kunde utesluta att 
patienten blivit smittsam efter insatta steroi-
der (trots att VSK och BAL var direkt- och 
PCR-negativa för M. tb) visade det sig vara 
svårt att lägga patienten på aktuell klinik 
där strikt isolering är möjlig endast på en 
avdelning som visade sig vara överbelagd. I 
samråd med denna klinik togs kontakt med 
ytterligare en neurokirurgisk klinik där man 
inte kunde ta emot patienten pga. platsbrist, 
men även där ansåg man att patienten var 
i behov av att få V-drän. Föregående klinik 
kontaktades då på nytt och slutligen över-
fördes patienten dit nedsövd och fick snabbt 
en V-drän. Där förblev patienten medvetslös 
(RLS 8) trots framgångsrik dränering. Så 

småningom flyttades patienten tillbaka till 
sin gamla infektionsavdelning där han senare 
avled. Odling från likvor påvisade en känslig 
stam av M. tuberculosis.

Kommentar 
Många patienter med disseminerad tbc upp-
visar inte miliär bild vid den första röntgen-
undersökningen och är därför särskilt svåra 
att upptäcka (Iseman, 2000, ss 167-181). 
Debutsymtomen är ofta ospecifika: feber, 
viktnedgång och trötthet (Sharma, 2005). 
När miliär tbc utvecklas i anslutning till 
en primärinfektion blir insjuknande och 
förloppet akut och dramatiskt. Om miliär 
spridning uppstår under pågående reaktive-
ring av en äldre infektion kan förloppet vara 
långdraget. Så kallat ”cryptic” miliär tbc ses 
hos äldre patienter och kännetecknas av nor-
malt lungröntgen, negativt tuberkulintest, 
avmagring och andra malignitet-suspekta 
symptom. Tidigare ställdes diagnosen först 
vid obduktion men med hjälp av modern 
diagnostik, framförallt HRCT, kan diag-
nosen ställas innan patienten dör (Sharma, 
2005). I äldre litteratur kallas denna form 
ibland för ”typhoid”. Enligt PO Davies, 
en erkänd brittisk TB-expert: “there has 
been an increased incidence of cryptic mili-
ary disease in which the onset is insidious 
and chest X-ray often normal” (PO Davies, 
1994). Det har visats att redan på 60-talet (i 
Storbritannien) var patienter med miliär tbc 
signifikant äldre än motsvarande patienter 
på 40- och 50-talet (Sharma, 2005). 

I bästa fall reagerar hälften av patienter 
på tuberkulin. De organ som oftast är drab-
bade är lungor, lever och mjälte (80–100%). 
Mindre vanligt är engagemang av njurar (~ 
60%) och benmärg (25–75%). TB menin-

Tabell 2: Resultat av LP

  LP 1
LP 2 

(efter 4 dagar
LP 3 

(efter 5 dagar)
REF

         

P-glukos hemolys      

P-Laktat hemolys      

CSV-albumin 2290 3780 3071 < 400

CSV-färg Gul Gul Gul  

CSV-Lkc part konc 152 420 259 0-5

CSV-poly 98 90 90 < 1

CSV-mono 54 330 160 0-5

CSV-glukos 1.8 0.7 < 0.7  

CSV-Ery 59500 131 1500 < 1

CSV/P glukoskvot hemolys      

CSV-Laktat 8.0 13 9.9 0.5-2.3
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git ses hos 10–30% av vuxna och 20–40% av barn med miliär tbc. 
Lymfadenopati och hepatosplenomegali är också vanligare hos barn 
(Sharma, 2005). Hudmanifestationer och intrathorakal lymfadenopati 
ses oftare hos HIV-positiva med miliär tbc än hos immunkompetenta. 

Vid misstänkt miliär tbc bör i första hand (morgon-) sputum och urin 
analyseras och LP utföras. I andra hand görs BAL, leverbiopsi, och 
benmärgspunktion (Cunha, 2009). Diagnosen kan underlättas genom 
påvisandet av tuberkler i chorioidea och därför bör alla patienter med 
misstänkt miliär tbc undersökas av en ögonläkare (Sharma, 2005). 
Enligt en grov uppskattning är hälften av patienterna med disseminerad 
tbc odlingspositiva i sputum. Dödligheten varierar mellan 20–40%. 
Enligt en kanadensisk studie (Long R, 1997) hade patienter med dis-
seminerad tbc och normal första lungröntgen en dödlighet på över 
80%, medan bland dem som hade patologiskt röntgen var dödlighet 
ca 20%. Hyponatremi förekommer vid både dessiminerad tbc utan 
CNS-engagemang (binjurbarkssvikt) och vid tbc meningit (SIADH). 
Den anses vara ett dåligt prognostiskt tecken (Sharma, 2005). 

Patientfallet som vi beskriver uppvisar diagnostiska svårigheter och 
handläggning som är svåra att begripa i en retrospektiv genomgång. 
Tbc meningit kan ha en lång prodromal fas som kan vara i veckor och 
klassiska meningittecken kan saknas vid första undersökning. De flesta 
experter och ”guidelines” är eniga om att neurokirurgisk intervention 
i form av ventrikeldrän är indicerad i fall av tbc meningit med hydro-
cefalus. Hydrocefalus ses hos ca 70% av patienter med tbc meningit 
(85% hos barn). Då det inte är ovanligt med icke-kommuniserande 
hydrocefalus vid tbc meningit (upp till 25%) kan lågt lumbalt tryck 
vara vilseledande. Dränering av likvor bör ske skyndsamt vid obstruktiv 
hydrocefalus och sannolikt även vid icke-obstruktiv hydrocefalus som 
inte svarar på medikamentell behandling (Figaji, 2010; Thwaites, 
2009; Garg, 2010). 

Detta patientfall illustrerar att ökad kunskapsöverföring och att ett 
högspecialiserat omhändertagande är viktiga för att förebygga liknande 
förlopp i en tid när den allmänna kunskapen om tbc och dess olika 
manifestationer minskat inom vården. Tbc bör således utredas och 
skötas av specialister med kunskap om denna sjukdom inom den s.k. 
högspecialiserade vården där framgångsrik behandling också kräver 
ett fungerande samarbete mellan olika specialister. 
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Hur kom det sig att du började intressera 
dig för encephalitis lethargica?
När jag växte upp på 50-talet hade jag en 
släkting med svår parkinson och talsvårig-
heter och i släkten sa man att ”det är efter 
sömnsjukan”. Alltsedan jag började läsa 
medicin 1968 har jag tänkt ”läsa på” om 
detta, men det blev inte riktig fart förrän 
nu när narkolepsin aktualiserade begreppet 
”sömnsjuka”. Men encephalitis lethargica 
(EL) var något helt annat!

När beskrevs det första fallet i världen?
I modern tid, om man nu kan säga så om 
de senaste 100 åren, var det i Wien som 
de första fallen uppmärksammades 1916. 
Dr von Economo som arbetade där, gav 
sjukdomen hans eponym och han följde 
utvecklingen noga. Han skrev en monografi 
om sjukdomen 1929 och jag hittade faktiskt 
den på Umeå bibliotek! 1916 är ett intressant 
årtal eftersom det var före spanska sjukan 
som många förknippat EL med. Men von 
Economo förnekade ett sådant samband i 
hela sitt liv.

Och hur var det i Sverige?
Det första fallet diagnostiserades av Nils 
Antoni i Stockholm 1919. Antoni förfat-
tade sedan flera skrifter, bl.a. en omfattande 

genomgång till Medicinalstyrelsen 1921 och 
en summering i Läkartidningen 1964. Inte 
heller Antoni trodde att EL orsakades av 
influensavirus utan av ett hittills okänt virus. 
Även Gunnar Kahlmeter (d.ä. 1885–1951) 
publicerade ett flertal arbeten om EL.

Tror du att detta då var en ny sjukdom 
eller fanns det tidigare fall?
I de tidiga publikationerna anger man fall, 
och rent av utbrott, tidigare i historien, 
ända från 1700-talet, men det är ju alltid 
svårt att vara säker på sådant historiskt. Ett 
utbrott 1890 (samtida med ryska snuvan!) 
i Italien brukar kallas ”La Nona”, men det 
verkar som om denna endast beskrevs i 
dagstidningarna på den tiden. I alla fall står 
det så i en insändare i BMJ 1890.

Hur många fall hade man totalt?
I litteraturen anges att 1 miljon människor 
världen över drabbades av EL. För Sveriges 
del blev sjukdomen anmälningspliktig i juli 
1920 och man ser raskt en topp 1921 med 
över 1 400 fall. Anmälningsplikten fanns 
kvar till 1953 och fram tills dess hade nästan 
5 000 fall registrerats i vårt land. I den inter-
nationella litteraturen anges att sjukan var 
epidemisk endast under 1920-talet och t.ex. 
Nils Antoni är tveksam till diagnosen för fall 

i Sverige som anmälts efter 20- och 30-talen. 
Det fanns ingen falldefinition förrän 1987! 
Min egen släkting insjuknade under bered-
skapen 1941, så det var kanske något helt 
annat han hade!

Vårdades de flesta patienter på 
infektionsklinik?
På den tiden fanns det ju inga infektionskli-
niker men väl epidemisjukhus. De allra flesta 
vårdades hemma och det finns en intressant 
undersökning om detta. Läkare från SBL 
skickades till Norrland och gjorde den enda 
punktprevalensundersökningen som finns. I 
fyra små byar runt Wilhelmina fanns det 129 
invånare och hos 35 (27%) sattes diagnosen 
EL vid kollegornas hembesök! Jag har själv 
gått igenom journalerna från Karlskrona 
Epidemisjukhus 1920 och 1921 och hittade 
fyra patienter med diagnosen. Alla avled, 
vilket kan tala för att det bara var de sjukaste 
som blev inlagda.

Hur ser sjukdomsförloppet ut? 
Mortalitet? Sequele?
Här blir det riktigt svårt eftersom man kunde 
ha nästan vilka neurologiska symtom som 
helst, beroende på vilka delar av hjärnan som 
drabbades. Nils Antoni skriver att kapitlet är 
”hart när outtömligt”. von Economo delar 

Encephalitis lethargica
Intervju med Rickard Eitrem

Vid Svenska läkarsällskapets riksstämma höll docent Rickard Eitrem, infektionsläkare 
och smittskyddsläkare i Blekinge län, en mycket intressant föreläsning om en bortglömd 

sjukdom, Encephalitis lethargica. Medicinhistoriska kunskaper som vi kan dra lärdomar av 
även i vår tid. Med anledning av detta har Infektionsläkaren intervjuat Rickard Eitrem kring 

hans intresse och kunskaper om denna sjukdom.

Rickard Eitrem
Foto: Landstinget Blekinge
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in symptomen i tre typer; somnolent-oph-
talmoplegisk, hyperkinetisk och amyostatisk. 
I den nuvarande falldefinitionen från 1987 
ingår tecken på engagemang av basala gang-
lier, oculogyra kriser, ögonmuskelpareser, 
tvångsmässigt beteende, akinetisk mutism, 
centralt utlöst respiratorisk rubbning och 
somnolens med ibland omvänd sömnrytm. 
Ett mycket vanligt sequele var den posten-
cefalitiska parkinsonismen som ledde till ett 
livslångt lidande med inte bara somatiska 
symptom utan även psykiatriska. Den akuta 
letaliteten var 10–40% i olika material och 
på något ställe i litteraturen står att upp till 
en halv miljon människor världen över kan 
ha avlidit av EL. 

Det finns noggranna genomgångar av 
patologin av avlidna; det rör sig om en omfat-
tande patologi med inflammation och små-
blödningar i olika delar av hjärnan och man 
förstår då de olika kliniska bilderna. Ibland 
diskuteras samband med polio, men EL 
hade inte den neuronofagi som polioviruset 
orsakade. För den numera ”vanlige infek-
tionsläkaren” kan LP-fynden vara intressanta; 
hälften av fallen hade en lindrig till måttligt 
pleocytos av monocytära celler, en lika stor 
andel hade lätt äggvitestegring (”Pandy och 
Nonne”, som vi lite äldre läkare minns). 
Många hade ett högt intrakraniellt tryck. 
De patienter som avled på Karlskrona Epi-
demisjukhus hade upp till 70 cm likvortryck! 
LP gjordes då framför allt av terapeutiska skäl 
dagligen för trycksänkning. (Det var kanske 
därför de dog? Inklämning?)

Finns fortfarande fall? 
Under 2000-talet har det publicerats 38 
nya fall i litteraturen, men inga från Sve-
rige. Kanske har man inte tänkt på denna 

diagnos, men det skulle vara intressant om 
någon nu kom att tänka på EL vid bisarra 
neurologiska sjukdomsbilder.

Vad vet man om genesen? 
Är det en infektionssjukdom?
Det är svårt att inte tro att en epidemi 
som gick över världen är en smittsam 
infektionssjukdom! Man finner företrä-
dare och motståndare till att EL hade med 
influensan att göra. Det fanns ju ett visst 
tidssamband, även om EL började före 
Spanskan och epidemitoppen kom efter 
densamma. Det intressantaste var kanske 
att den kände Taubenberger 2001 letade 
upp gamla patologklotsar från avlidna på 
20-talet men hittade inget influensa-RNA 
i dem. Under de senaste decennierna har 
man funnit två sorters antikroppar hos 
ovanstående aktuella fall; antikroppar mot 
NMDA-receptorer i CNS och antikroppar 
mot basala ganglier. Jag tror att man kan sy 
ihop säcken med att anta att det verkligen 
var ett ännu okänt virus för vilket kroppen 
hade hög benägenhet att bilda autoanti-
kroppar. Viruset hade kanske då det begav 
sig en hög reproduction rate men denna 
minskade med tiden, jämför tuberkulos. 
De fall som finns numera orsakas av andra 
smittämnen – streptokocker är de oftast 
nämnda – som hos därför benägna personer 
stimulerar till autoantikropparna. Med det 
resonemanget tycker jag att man får ihop 
denna mystik.

Du sa i föredraget att sjukdomen 
”försvann” ur Infektionsboken i upplagor 
efter 1982. Varför?
Ledande infektionslärobok för medicin-
studenter på 60- och 70-talen var Justus 

Ströms lärobok. Man kan anta att Ström 
själv sett fall av EL, eller i alla fall patienter 
med sequele, och därför hade med denna 
sedan länge försvunna sjukdom i sin bok. 
I efterföljaren Ström/Iwarson togs den av 
naturliga skäl inte upp och därför känner 
inte ens infektionsläkare till sjukdomen. De 
unga har inte läst om den och äldre kollegor 
har glömt sin grundkurs!

Vilka lärdomar kan dras av detta för 
framtiden? 
Jag tycker det är spännande att vi hittills 
inte kan förklara allt. Det vore inte förvå-
nande om EL blev en reemerging disease 
med ett smittämne som kan dyka upp om 
samhällsförhållandena blir de rätta. Då kan 
vi hoppas att modern virologi i så fall kan 
förklara ett hundraårigt mysterium

På stämman sa du något om att EL gjort 
avtryck i kulturhistorien. Vad var det? 
Oliver Sacks, neurolog och författare, skrev 
boken ”Awakenings” 1973. Han kom till 
ett psykiatriskt sjukhus i New York där 
patienterna dessutom hade en parkinson-
liknande sjukdomsbild. Han fann att de 
alla haft EL 40 år tidigare! L-dopa gav dem 
en kort friskperiod, men de fick ett snabbt 
återfall. Boken filmades 1990 med Robert de 
Niro och Robin Williams i huvudrollerna. 
Filmen är mycket rörande och den som är 
duktig på sådant kan ladda ner den från 
nätet. Harold Pinter tog intryck av boken 
och skrev en teaterpjäs med EL som tema. 
Bokens tema var även en radioföljetong i 
kanadensisk radio.

KRISTIna CaRDEll
Redaktör

Kvinna med encephalitis lethargica i film från 1925. 
Källa: Youtube http://www.youtube.com/

watch?v=5lNVtUlroZc

von Economos monografi Encephalitis lethargica. 
Urban Schwarzenberg Verlag, Berlin, 1929. Bild ur von Economos monografi 

Encephalitis lethargica. 
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EdwardJenner 
Bydoktorn som blev världsberömd

Edward Jenner, immunologins fader, är en intressant personlighet på många sätt. I en nyutkommen 
biografi skissar prof. em. Sten Iwarson bl.a. Jenners porträtt och tiden kring sekelskiftet 1800. 

Författaren har gjort en kort sammanfattning om bokens första del för Infektionsläkaren.
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Smittkoppor – en av historiens värsta 
farsoter 
Under åtskilliga århundraden var smitt-
koppor en fruktad sjukdom som orsa-
kade miljontals dödsfall och vanställde än 
fler. Kopporna orsakas av ett virus med 
hög smittsamhet och insjuknandet kän-
netecknas av hög feber och uttalad all-
mänpåverkan. Efter några dygn uppträder 
myntstora röda utslag, vilka utvecklas till 
pustler. Lunginflammation tillstöter inte 
sällan och de som överlever sjukdomen får 
i många fall svåra handikapp som blindhet, 
dövhet eller koppärriga ansikten. 

Ett smittkoppsutbrott i Alexandria, 
inte långt från Mecca, ägde rum år 622, 
samma år som den islamska kalendern tar 
sin början. Det är sannolikt att de religiösa 
folkvandringar, som satte igång efter islams 
grundande, hjälpte till att sprida kopporna 
i mellanöstern och södra Europa. Betydligt senare, på 1100-talet, 
härjade vikingar och korsriddare vida omkring och i slutet av 
detta århundrade började kopporna spridas i centraleuropa. Till 
det isolerade Sverige kom sjukdomen dock först på 1400-talet.

Under 1700-talet blev smittkoppor en allt vanligare dödsorsak 
i Europa. Det stora epidemiåret 1710 dog över 3 000 personer i 
sjukdomen i London. Två epidemier i Rom vid mitten av seklet 
skördade mer än 6 000 offer. Nästan alla barn i London fick 
smittkoppor innan de fyllt sju och vid utbrotten dog i huvudsak 
småbarn. Man räknar med att vart femte engelskt barn dog i kop-
porna under detta århundrade. Medicinhistoriker har uppskattat 
att ca 60 miljoner européer dog i kopporna under 1700-talet.

Variolisationen gör sitt intåg
Bruket att använda vävnadsmaterial från de sjukas koppor och rista 
in detta i huden på friska individer, för att förebygga smittkoppor, 
kallades inoculation eller variolation (på svenska variolisation). 
Visserligen blev vederbörande sjuk även vid variolisation, ofta 
med feber och utslag ungefär som vid en lindrig form av smittkop-
por, men man undgick som regel att senare avlida i sjukdomen. 
Problemet var att den inokulerade var smittsam under den tid 
hudreaktionen pågick. Risken var stor att andra smittades genom 
kontakt med den inokulerade och fick i sig smittkoppsvirus på 
naturligt sätt via andningsvägarna. Risken att avlida i samband 

med variolisation låg kring 1%, vilket kan 
jämföras med risken att dö i smittkoppor, 
vilken var ca 20% under utbrotten. 

Variolisationsmetoden nådde England 
via Turkiet genom Lady Mary Montague på 
1720-talet. Lady Mary var välkänd ambas-
sadörshustru i Konstantinopel och dotter 
till den engelske Lorden av Dorchester. I 
Turkiet använde man kring sekelskiftet 1700 
variolationsmetoden i stor skala och Lady 
Mary skrev om detta hem till en väninna 
i London: ”The smallpox, so fatal and so 
general amongst us, is here entirely harmless 
by the invention of engrafting.” 

Lady Mary använder här träffande träd-
gårdstermen ”engrafting”, som betyder 
inympa, d.v.s. man inympar (ristar in) 
vävnadsmaterialet i huden.

Ladyn var känd som en rebellisk person 
och hade rymt hemifrån när fadern försökt 

gifta ihop henne med en förmögen affärsbekant. Om detta skrev 
hon hem till pappa: 

”I prefer liberty to chains of diamonds”.
De första medicinska rapporterna om variolisation nådde det 

vetenskapliga sällskapet ”Royal Society” i London på 1710-talet. 
Detta innebar att när Lady Mary skrev hem om metoden 1717 
var manegen redan krattad för variolisation inom sällskapet, som 
utgjorde den tidens vetenskapliga centrum. 

Vid mitten av 1700-talet hade variolisation blivit en etablerad 
metod i stora delar av Europa. Det var dock i huvudsak överklassen 
som nyttjade den. Läkare och andra hade upptäckt att det fanns 
goda inkomster att göra genom att erbjuda variolisation till dem som 
kunde betala. Ofta krånglade man till det hela med allsköns mystik 
och hokus pokus kring själva utförandet. Förberedelserna kunde 
vara t.ex. två veckors sträng diet plus intagande av preparat innehål-
lande antimon, kvicksilver och kinin. Till detta kom blodslagningar, 
lavemang och kräkmedel. Det var sannolikt i många fall svårare att 
utstå en sådan förbehandling än att klara av själva variolisationen. 

Lady Mary var mycket kritisk till detta, som hon tyckte, urspå-
rade förfarande vid variolisation: 

”It’s done for the sake of the physicians rather than the patients”, 
menade hon. Lady Mary framstår som en av de mest färgstarka 
representanterna för det tidiga 1700-talet, vida före sin tid i många 
avseenden.





Edward Jenner Museum, The Chantry, Church Lane, Berkeley, England. Källa: Wikipedia.
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Edward Jenner
Vid mitten av seklet (1757) fick den då 8-årige Edward Jenner 
tas ur skolan för att genomgå den omfattande prepareringen 
inför sin variolisation. Förberedelserna varade i sex veckor och 
inkluderade bl.a. upprepade 
blodslagningar, laxeringar 
och en sträng diet. Senare 
beskrev han sig själv som 
helt utmärglad och kraftlös 
efter detta. Pojken behövde 
flera månaders konvalescens 
efter förbehandlingen och 
man får anta att denna trau-
matiska upplevelse medver-
kade till hans senare försök 
att hitta andra metoder för 
att undvika smittkoppor.

Jenner föddes 1749 som 
det sjätte och sista överle-
vande barnet till kyrkoher-
den i byn Berkeley, några mil 
från Bristol i södra England. 
Redan vid 5 års ålder blev Edward föräldralös då modern dog i 
barnsäng och även fadern avled några månader senare. En äldre 
broder, Stephen, tog hand om Edward med hjälp av faster Deborah 
och andra släktingar.

Det blev tidigt uppenbart att Edward inte skulle följa sina äldre 
bröders väg till Oxford och prästutbildning. Han var mera intres-
serad av naturen än av religion och latin. Någon av släktingarna 
menade att unge Edward borde passa för läkaryrket och 14 år 
gammal sattes han i lära hos dr John Ludlow i närbelägna Sodbury. 

Edward hade uppenbarligen hamnat på rätt plats i livet och 
stannade hos Ludlow tills han 21 år gammal fick fortsätta sina 
studier i London hos en äldre kollega, som skulle komma att bli 
en av dåtidens mest berömda kirurger, John Hunter. 

Jenner blev snart dennes favoritelev och de blev vänner för 
livet. Johns bror William var lärare vid The New Anatomy School 
på Windmill street och utbildningen här och på S:t George’s 
Hospital, där John Hunter verkade, var de bästa som fanns att 
få i London vid den här tiden. Jenner tillbringade drygt två år 
hos John Hunter och återvände sedan hem till Berkeley för att 
öppna egen praktik.

John Hunters hustru Anne var musik- och litteraturintresse-
rad. Hon skrev också egna dikter och hennes vän kompositören 
Joseph Hayden, som bodde i London vid den tiden, tonsatte ett 
flertal av dem.

Även Jenner var musikintresserad, sjöng bra och spelade såväl 
flöjt som violin. Han deltog dock inte i någon större utsträckning 
i musicerandet i det Hunterska hemmet. Jenner var av en yngre 
generation än bröderna Hunter som båda var över 40. Jenner var 
inte heller särskilt road av societetslivet i huvudstaden. 

Under tiden hos Hunter hann Jenner dock få ett betydande 
kontaktnät i London. År 1771 kom den inflytelserike Joseph 
Banks och linnélärjungen Solander tillbaka efter att ha följt med 
på på kapten Cooks första resa och medförde en stor kollektion 
av insamlade djur och växter. Om detta skriver en av Hunters 
biografer: 

”As the Endeavour finally approached the English Channel at the 
end of its three-year world tour both Jenner and Hunter were waiting 
impatiently to gain first sight of its haul of natural treasures. Every natu-
ralist in Europe had scanned the newspapers for details of the daring 

expedition’s discoveries. When 
at last the ship anchored off 
Deal on 12 July 1771, nobody 
was disappointed.” 

På John Hunters förslag 
fick Jenner uppdraget att 
katalogisera hela materialet 
tillsammans med Solander. 
Den inflytelserike Joseph 
Banks blev imponerad av 
resultatet och inbjöd Jenner 
att följa med på Cooks nästa 
resa men Edward hade inga 
sådana ambitioner. Inte 
heller Banks följde med på 
den resan. Ryktet säger att 
han krävde att två hornblå-
sare skulle stå vid hans mid-

dagsbord varje kväll och blåsa fanfar när han satte sig. Kapten Cook 
vägrade gå med på detta och Banks stannade hemma. 

Det var ingen tillfällighet att linnéeleven Solander följde med 
på Cooks första resa. Linné skickade ut sina studenter över världen 
för att samla in och skicka hem växter till honom i Uppsala. Det 
stora antalet exotiska växter som Jenner och Solander katalogise-
rade efter Cooks resa fick dock Linné ingen glädje av. Även om 
Joseph Banks var en stor beundrare av Linné, stannade materialet 
i England. Linné blev irriterad över detta och anklagade Solander 
för att vara en otacksam lärjunge. Linné ansåg sig vara utvald av 
Gud för sin mission och därför var det helt i sin ordning att han 
kallade sina studenter för lärjungar. 

Jenner återvänder till Berkeley
Efter sina två år hos John Hunter återvände den då 23-årige Jenner 
hem till Berkeley och öppnade egen läkarpraktik. Han kände sig 
bäst hemma på landet och gjorde inga längre resor överhuvudtaget. 
Till London var det ungefär 20 mil från Berkeley och längre än så 
sträckte sig inte Jenners reslust. Han föredrog att leva som lands-
ortsdoktor i Berkeley och sommartid i SPA-staden Cheltenham, 
ett par mil norrut. Där öppnade han ytterligare en praktik, avsedd 
för de förnäma sommargästerna.

Om Jenners arbete vid den här tiden skriver hans biograf dr 
John Baron (1838): 

”When Jenner returned to Berkeley, he took on his residence with 
his brother Stephen. His talents, distinguished as they had been by the 
favour and approbation of the best judges in London, soon gained him 
confidence and esteem in the country. His practice rapidly increased, 
and he acquired a degree of reputation, which, at so early an age, 
seldom attends the character of medical men.”

En av Jenners bästa vänner genom åren var Edward Gardner. 
Denne beskriver, enligt Baron, Jenner på detta sätt efter att de 
träffats första gången:

“His height was rather under the middle size, his person was robust, 
but active, and well-formed. In his dress he was peculiarly neat, and 
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every thing about him showed the man intent and serious, and well 
prepared to meet the duties of his calling.” 

Jenner var både humoristisk och litterär till sin läggning, vilket 
gladde Gardner som själv betraktade sig som poet. Inte sällan påpe-
kade han att Jenners läkar-
yrke hade kommit i vägen 
för en karriär som förfat-
tare och poet. Brevväxlingen 
mellan Jenner och Gardner 
sträcker sig över större delen 
av de bådas liv. 

Jenner experimenterar 
med kokoppsvaccination
Att kokoppor kunde drabba 
människor var känt sedan 
länge i Jenners hemtrakt. 
Särskilt mjölkerskor var 
utsatta för detta och hos 
dem satt kokopporna oftast 
på händer och underarmar. 
Under de sju åren som lär-
ling hos dr Ludlow i Sod-
bury fick Jenner tillfälle att 
lyssna till berättelser om hur 
mjölkerskor, som haft kokoppor, aldrig drabbades av smittkop-
por. Därför hade mjölkerskorna vackra ansikten utan de ärr som 
smittkoppor ofta gav som resttillstånd. 

När Jenner kom igång med sina kokoppsexperiment 1796 var 
han 47 år och hade sannolikt funderat kring detta projekt länge. 
Han hade upprepade gånger försökt ta upp sin idé till diskussion 
med dem fem kollegorna i sin lokala läkarförening men de var 
inte intresserade. Tvärtom hotade man Jenner med att han skulle 
skickas på porten om han fortsatte att ta upp tiden på deras möten 
med sina griller om kokoppsvaccination. 

Jenner var bekymrad över kollegornas motstånd och över risken 
att de skulle förlöjliga honom om hans planerade experiment slog 
fel. Han hade varit helt öppen med sin idé inte bara i läkarför-
eningen utan också bland sina läkarvänner i London. Sannolikt 
hade han förväntat sig att åtminstone någon skulle vilja samarbeta 
med honom. Men det blev tvärtom. En av de mera kända kol-
legorna i London, dr Haygarth, skrev till och med ett varnande 
brev till Jenner: 

”Your account of the cow-pox is indeed very marvellous: being so 
strange a history, and so contradictory to all past observations on this 
subject, very clear and full evidence will be required to render it credible. 
You say that this whole rare phonomenon is soon to be published; but 
do not mention whether by yourself or some other medical friend. In 
either case, I trust that no reliance will be placed upon vulgar stories.”

Man kan väl förstå den vånda som Jenner måste ha känt när han 
satte igång sina experiment. Han insåg riskerna för komplikationer 
och han hade ingen uppbackning från sina kollegor. Det enda 
Jenner hade var sin kunskap om att kokoppor sannolikt skyddar 
mot smittkoppor och att detta måste studeras experimentellt. Jenner 
hade ju gått i John Hunters skola och här var det ett vetenskapligt 
angreppssätt som gällde om man ville bevisa något. Något som 
var helt nytt inom medicinen vid den här tiden.

Ett problem var att korna hade flera olika typer av blåsbildande 
utslag på sina juver vilka var svåra att skilja åt. För enkelhetens skull 
kallades alla i folkmun för ”kokoppor”. En av Jenners tidigaste och 
viktigaste observationer var att inte allt vaccinmaterial som erhölls 

från ”kokoppor” skyd-
dade mot smittkoppor. 
Han hade därför delat in 
kornas juverutslag i ”true 
and spurious cowpox”, 
d.v.s. verkliga och falska 
kokoppor. Endast vac-
cinmaterial från verkliga 
kokoppor skyddade den 
vaccinerade mot smitt-
koppor, menade Jenner. 
Han hade också klart för 
sig att man måste ta sitt 
vaccinmaterial under vissa 
bestämda dagar i kokop-
pornas utveckling för att 
åstadkomma en lyckosam 
vaccination, som gav skydd 
mot smittkoppor.

Vid mitten av 1790-talet 
började det bli uppenbart 

för Jenner att utbrott av kokoppor trots allt var relativt sällsynta 
och det därför skulle bli svårt att kontinuerligt erhålla koppmaterial 
från kor för att rispa in i huden på människor. Det låg då nära till 
hands att istället göra som man var van vid från variolisationsme-
toden, nämligen att överföra koppmaterial direkt från en mänsklig 
arm till en annan. Problemet blev att då hålla igång kontinuerliga 
vaccinationer så att det alltid fanns tillgång till koppmaterial från 
nyvaccinerade människoarmar. 

Några etiska betänkligheter mot att experimentera på människor 
hade inte Jenner och hans samtida. Man hade ju använt smitt-
koppsmaterial och inokulerat från arm till arm vid variolisation 
under många år. Kokoppor var dessutom en mild sjukdom som i 
huvudsak gav koppor på kornas juver och mjölkerskornas händer. 
Kortvarig feber och svullna lymfkörtlar lokalt kunde uppkomma 
men det var allt.

Det avgörande experimentet
Våren 1796 fick Jenner tillfälle att göra sina första experiment med 
kokoppor. I maj detta år hade mjölkerskan Sara Nelmes, dotter till 
en storbonde i Jenners grannby, fått kokoppor på händerna och 
ena underarmen. Jenner beslöt att testa sin idé. Som mottagare 
av material från Saras koppor valde han den 8-årige James Phipps, 
vars far arbetade åt familjen Jenner. 

Den 14 maj sträckte James ut sin vänstra arm och dr Jenner gjorde 
två drygt centimeterlånga, ytliga hudrispningar med en lancett 
som doppats i vävnadsvätska från en koppa på Saras ena hand.

Jenner undersökte därefter James dagligen och på fjärde dagen 
uppträdde en lätt rodnad i kanterna av de båda hudrispning-
arna. Efter ytterligare fem dagar framträdde två blåröda koppor 
i det rodnade området. James hade också lätt feber under ett 
par dagar. Reaktionen blev ungefär så lindrig som Jenner hade 
förväntat sig.

Satirisk teckning från 1802 som föreställer hur Dr Edward Jenner vaccinerar ett helt rum fullt 
av människor ur vars kroppar det växer fram kor. Bilden illustrerar tidens utbredda rädsla för 
vaccination. Källa: National Library of Medicine History of Medicine Collection.
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Omslaget till Jenners rapport från 1798.

Jenner väntade nu i drygt 6 veckor innan han den 1 juli inokule-
rade James med smittkoppsmaterial enligt variolisationsmetoden. 
James undersöktes på nytt dagligen och Jenner hade därvid hjälp 
av sin son Henry, som också var på väg att ägna sig åt läkaryrket. 
När 14 dagar hade gått och inga tecken på smittkoppor hade 
uppkommit började Jenner förstå 
att han sannolikt hade tänkt rätt.

Den preliminära rapporten
Jenner beskrev resultatet av sitt expe-
riment i en första rapport somma-
ren 1796 och valde den informativa 
rubriken: 

“An Inquiry into the Causes and 
Effects of Variolae Vaccinae a Disease 
discovered in some of the Western 
Counties of England, particularly 
Gloucestershire, and known by the 
name of the Cow Pox”.

Han tog med sig rapporten till 
London i september samma år 
för att få den publicerad i ”Philo-
sophical Transactions”, som utgavs 
av Royal Society där Jenner själv 
blivit medlem efter sina välkända, 
naturalistiska studier av bl.a. gökun-
gars beteende. President för Royal 
Society var vid den här tiden Sir 
Joseph Banks, som Jenner kände väl 
sedan katalogiseringen av föremålen 
efter Cooks första resa. Jenner uppvaktade Banks och lämnade 
över sin rapport. Sir Joseph lät flera framstående kollegor läsa 
Jenners uppsats och reaktionen bland dessa blev att det visserli-
gen var ett intressant experiment som Jenner presenterade, men 
att det vetenskapliga underlaget med en enda försöksperson var 
alltför magert. Sir Joseph beslöt därför att rapporten inte kunde 
publiceras i ”Philosophical Transactions”. Banks framhöll också 
att Jenners rykte som vetenskapsman var betydande efter hans 
tidigare forskningsinsatser inom zoologin. Han borde därför inte 
äventyra sitt goda rykte eller som Banks uttryckte det ”you ought 
not to risk your reputation by presenting to the learned body anything 
which appeares so much at variance with established knowledge”.

Det var alltså inte bara ett för litet antal försökspersoner i rap-
porten utan hela Jenners idé med att överföra kokoppor från en 
person till en annan för att ge skydd mot smittkoppor var emot 
tidens kunskap och erfarenhet, enligt den inflytelserike Sir Josephs 
uppfattning.

Man får anta att Jenner nu började skönja vilka svårigheter hans 
idé skulle komma att möta. Han insåg att ett första steg måste bli 
att inkludera flera försökspersoner i sina experiment. Problemet var 
bara att det hösten 1796 inte förekom några utbrott av kokoppor 
bland kreaturen i hans hemby eller dess omgivningar. Det skulle 
dröja till vintern 1798 innan nästa utbrott av kokoppor drabbade 
gårdarna omkring Berkeley. 

Detta utbrott gav Jenner goda möjligheter att utvidga sina 
experiment. Han vaccinerade den 16 mars en femåring, John 

Baker, med kokoppsmaterial som tagits från en lantbrukarson 
med typiska koppor på händer och armar. Någon variolisation 
av John Baker kunde dock inte ske då denne hastigt avled i en 
febersjukdom. Huruvida kokoppsvaccination hade något med 
pojkens död att göra framgick inte av Jenners rapport när den 

slutligen publicerades i sin första 
tryckta version sommaren 1798. 

Nästan 100 år senare, mot slutet 
av 1800-talet, hade anti-vaccinister 
vuxit sig starka i England och påstod 
att John Baker dött av rosfeber till 
följd av en hudinfektion genom de 
rispningar Jenner gjort i pojkens 
armhud. Några bevis för detta kunde 
de dock inte presentera. En bedöm-
ning idag skulle sannolikt styrka 
anti-vaccinisterna förmodande. 
Risken för rosfeber var inte negli-
gerbar när man rispade huden med 
en osteril nål eller lansett och inoku-
lerade främmande material. Särskilt 
inte i slutet av 1700-talet när kun-
skaperna om vikten av hygieniska 
principer var mycket begränsade.

Jenner vaccinerade våren 1798 
ytterligare ett antal barn och vuxna 
med kokoppsmaterial som kom 
från en annan femåring, William 
Summers. Denne genomgick senare 
variolisation utan att någon smitt-

koppsreaktion uppkom. Sammanlagt fick Jenner ihop drygt 20-talet 
fall för sin nya rapport.

Jenner publicerar ”An Inquiry” på egen hand
Jenner diskuterade utgivningen av den nya rapporten med sina 
lokala läkarvänner och dessa föreslog att han skulle ge ut skriften 
i egen regi, vilket var vanligt vid den här tiden. Jenners rap-
port, som omfattade 70 sidor och inkluderade 23 fall, utgavs 
på dennes egen bekostnad i juni 1798 och kunde köpas för 7s. 
6d. i bokhandeln enligt en annons i Gloucester Journal. Den 
fullständiga titeln löd: ”An Inquiry into the Causes and Effects 
of the Variolae Vaccinae, a Disease discovered in the Western 
Counties of England, particularly Gloucestershire, and known 
by the name of the Cow Pox”.

Jenner insåg givetvis att han hade skrivit en viktig rapport men 
han kunde knappast förutse att det skulle ta mer än 100 år innan 
alla insåg att han hade rätt och ytterligare 75 år innan utrotandet 
av en av mänsklighetens värsta farsoter var ett faktum. År 1979 
förklarade WHO smittkopporna utrotade efter framgångsrika 
vaccinationskampanjer på 1960- och 70-talen. Vägen dit var dock 
både lång och mödosam.

Anm. Jennerbiografin, som är på 152 sidor, går att beställa direkt 
hos förlaget på www.saveforlag.se

STEn IwaRSon
Professor Emeritus
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Det är infektionskliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Stockholm som 
står värd för Vårmötet som går av sta-
peln 21–23 maj 2012.
Kliniken är belägen vid två enheter – 
Karolinska Solna och Karolinska Hud-
dinge, och de har dessutom läkarbeman-
ning på ytterligare tre sjukhus, samt en 
omfattande konsultverksamhet.
Forskningen som bedrivs är mycket 
omfattande och har en internationell 
prägel.

Det är en mycket stor klinik – här 
arbetar cirka 110 läkare.
– Totalt – om man räknar in både 

omvårdande och administrativ personal – 
har vi ungefär 550 anställda. Det innebär att 
vi är den tredje största kliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset, berättar Jan Carlson 
som är t.f. verksamhetschef.

– Infektionskliniken Karolinska är den 
enda infektionskliniken i Stockholms län. 
Det innebär att man får greppa över många 
olika områden, säger Jan.

Det innebär också att här finns en väldigt 
stor kompetens, påpekar han vidare.

En klinik på två sjukhus
Jan kom till Karolinska i april 2011. Det 
första halvåret var han läkarchef på sluten-
vården på sjukhuset i Huddinge.

Jan förklarar att när han tillträdde som 
verksamhetschef, så slog det honom att trots 
att det är en klinik, så finns det förhållande-
vis få beröringspunkter mellan Solna-siten 
och Huddinge-siten (som dessa två kallas 
internt).

– Det behövs infektionssjukvård i både 
norra och södra Stockholm. Utöver det, har 
vi även verksamhet på St. Görans sjukhus, 
Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. På 
dessa tre, finns det en vårdavdelning som vi 
bemannar. Dessutom har vi konsultverksam-
het på Ersta sjukhus, Södertälje sjukhus och 
Norrtälje sjukhus.

På Huddinge förfogar man över fyra vård-
avdelningar, och på Solna över en och en 
halv. Det sistnämnda beror på att man delar 
en av vårdavdelningarna med Hudkliniken.

– Öppenvården är omfattande på båda 
siterna, med en tyngdpunkt på Huddinge. 

Ett exempel på det är att all HIV-vård är 
samlad på Huddinge, fortsätter Jan.

Stimulerande klinik
För att skapa enhetlighet har man s.k. kom-
petensgrupper som specialiserar sig på olika 
vårdområden som hepatit, tbc inklusive 
övriga luftvägsinfektioner, CNS-infektioner, 
för att ta några exempel. 

Alla dessa grupper består av personal från 
båda siterna. De arbetar t.ex. med att ta fram 
nya PM och rutiner – till stor del handlar 
det om det medicinska innehållet i vården. 

– Det är ett sätt att foga samman infek-
tionskompetensen, så att den står för hela 
Karolinska Universitetssjukhuset, förklarar 
Jan.

Han anser att det finns en anda på infek-
tionskliniken som gör att det är positivt att 
vara chef.

– Här är fullt med kreativa idéer, det är 
en hög forskningsaktivitet och vi står för en 
god klinisk verksamhet. Det innebär att det 
är en stimulerande och trevlig klinik – och 
det är därför jag tycker att det är roligt att 
vara chef här, säger Jan.

Tre forskningsenheter
Anders Sönnerborg är professor i infektions-
sjukdomarnas virologi, och han arbetar på 
Huddinge-siten.

– Vi ligger i toppskiktet vid Karolinska på 
forskning beträffande aktivitet och anslag, 
berättar Anders.

Anders förklarar att Karolinska Uni-
versitetssjukhuset är ett sjukhus, där upp-
dragsforskning bedrivs, och att det övriga 

akademiska står Karolinska Institutet (KI) 
för. Tre enheter vid KI är associerade till 
infektionskliniken vid Karolinska. Den första 
är Enheten för infektionssjukdomar vid Hud-
dinge, där han själv är tillförordnad chef.

Den andra enheten är Centrum för infek-
tionsmedicin (CIM). Det är, enligt Anders, 
ett av Sveriges främsta forskningscentra för 
translationell forskning. CIM startade år 
2002 genom ett initiativ från Hans-Gustaf 
Ljunggren, professor på infektionskliniken 
Huddinge, och professor Jan Andersson i 
samarbete med chefen på infektionskli-
niken.

Enhet nr 3 är Enheten för infektionssjuk-
domar i Solna. Där är professor Kristina 
Broliden chef.

– Dessa tre enheter administrerar all KI-
forskning, säger Anders.

Global samverkan
Infektionskliniken har också nära sam-
arbeten med andra enheter inom KI och 
landstinget.

– Jag har en delad tjänst. På en av delarna 
arbetar jag för Enheten för klinisk mikrobio-
logi, där jag har min experimentella forsk-
ning, berättar Anders.

Han framhåller också att professor Ola 
Weiland arbetar med forskning om hepatit 
och har ett tätt samarbete med mikrobio-
login.

– Dessutom finns det några personer här 
som är anställda på IHCAR – Avdelningen 
för global hälsa på KI, tillägger Anders.

Utöver detta finns även en global sam-
verkan.

Infektionskliniken på Karolinska
– värd för Vårmötet 2012 

Jan Carlson Anders Sönnerborg



Karolinska Universitetssjukhuset är 
ett av Nordens största universitets
sjukhus där vård, forskning och 
utbildning är viktiga delar i 
arbetet för att förlänga och förbättra 
människors liv. Av Karolinska 
Institutets forskning och utbildning 
sker 2/3 i sjukhusets verksamhet.
Karolinska Universitetssjukhuset 
omsätter 11,4 miljarder och har 
15.000 medarbetare. Verksam  
heten finns på ett flertal platser   
i Stockholmsregionen främst   
i Huddinge och Solna.

Karolinska Universitetssjukhuset 
söker chef som vill leda och utveckla

Infektionskliniken har runt 500 anställda och 
en årlig omsättning på 500 Mkr. Förutom en 
väl fungerande specialistvård bedriver kliniken 
en omfattande forskning som i vissa delar är 
världsledande. Vi har en stimulerande verk-
samhet med många kreativa medarbetare på 
mycket hög klinisk och vetenskaplig nivå.

Vi söker nu en verksamhetschef som kan leda 
och utveckla kliniken in i en spännande fram-
tid utifrån arbetet med den framtida hälso- 

och sjukvårdsstrukturen i landstinget (FHS) 
och uppförandet av ett nytt universitets- 
sjukhus i Solna.

Information om tjänsten lämnas av: 
Divisionschef Lars-Torsten Larsson 
08-585 853 26, 070-085 65 86

Ref nr: K-12-60610

Välkommen med din ansökan senast  
2012-02-29

För mer information, se www.karolinska.se/jobb

Vår vision
 Patienten  
alltid först  

VERKSAMHETSCHEF TILL INFEKTIONSKLINIKEN

Alla barn behöver få känna trygghet, 
kärlek och bekräftelse. De behöver någon 
som leker, lyssnar och tröstar. Någon som 
alltid finns där. Barn behöver en familj.

För endast 100 kr i månaden kan du ge 
utsatta barn allt det, utöver det mest 
grundläggande som mat och vatten. 

Hjälp oss att finnas där vi behövs. 
Bli fadder på www.sos-barnbyar.se
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– Framför allt är det inom områdena HIV, 
TBC, malaria och i viss mån gastroenterit. 
Det sker på flera platser – inte minst i Afrika, 
där vi samarbetar med flera länder. Vi har 
också samarbete med Indien om HIV, och 
med Bangladesh om både HIV och diarré-
sjukdomar, liksom med Vietnam om HIV, 
fortsätter Anders.

Professor Lars Lindquist forskar på TBC 
– bl.a. i Etiopien – och CNS.

Translationell karaktär
Naturligtvis har man även stora europiska 
nätverk inom forskningen – framför allt 
inom området HIV och hepatit. De senaste 
åren har Huddinge-enheterna medverkat i 
fler än tio EU-projekt. Alla dessa samar-
beten, samt forskningen på CIM, har en 
uttalad translationell karaktär.

– Här är det ju korta avstånd mellan 
klinik och labb – så translationell forskning 
är inte bara ett ord här, utan en realitet, 
understryker Anders.

Bra infrastruktur för kliniska prövningar
Forskning äger även rum på själva kliniken, 
och ofta är den av uppdragskaraktär.

– Sedan 90-talet har vi varit med och 
testat samtliga idag godkända HIV-läke-
medel, från fas 1 till fas 3, påpekar Anders.

Det gäller också för Hepatit C. 
– Ola drev den nationella studien på 

kombinationen IFN + RBV. Flera andra 
svenska kliniker var med, och den koordi-
nerades härifrån. Studien, som publicerades 
i slutet av 90-talet, är – enligt vad jag anser 
– ett av de stora genombrotten inom svensk 
forskning.

Anders tillägger att de flesta av de nya 
HCV-läkemedlen som snart kommer är 
testade på kliniken.

– Vi har en bra infrastruktur för kliniska 
prövningar. Grundbulten för det är att vi 
har egna anställda forskningssköterskor – de 
är anställda av oss och deltar i det dagliga 
arbetet – samt att vi läkare har en god prö-
varerfarenhet.

Poängen med att de har skapat denna 
högkvalitativa infrastruktur är att de därmed 
också får flera förfrågningar om att genom-
föra studier.

Ett av de främsta registren i svensk 
sjukvård
Det som tillkommit under senare år är 
InfCare-registren HIV och Hepatit. Hepa-
tit är färdigbyggt. Det som nu väntar är 
registrering som nationellt register och ökad 
användning i forskningen.

– Dessa register ger oss också en bra infra-

struktur. Med hjälp av dem kan vi snabbt 
avgöra om vi har en patientpopulation som 
passar för en viss studie. Därmed kan vi ge 
besked på en förfrågan snabbt och direkt.

InfCare skapades på infektionskliniken 
2003 i samråd med Östra Sjukhuset i Göte-
borg. Det var Anders som tog initiativet, och 
han är fortfarande dess styrelseordförande.

– Anledningen till att jag skapade InfCare 
var att jag ville skapa ett värdefullt kliniskt 
verktyg samtidigt med en arena för alla 
läkare som vill forska, men som inte kan 
ägna sig åt experimentell forskning, för-
klarar han.

Dessutom startade de år 2005 Nationella 
kvalitetsregistret för HIV, och även det har 
varit framgångsrikt.

– I takt med InfCares expansion, har även 
kvalitetsregistret vidgats till att omfatta de 
andra klinikerna. År 2007 blev vi kompletta. 
Ansvarig är nu Veronica Svedhem.

InfCare HIV räknas som ett av de främsta 
kvalitetsregistren i svensk sjukvård. Anders 
avslöjar att det tillhör den exklusiva grupp 
som fått 3-årsanslag.

– Det är ett av de få register som uppfyl-
ler det högsta certifieringskraven som SKL 
ställer från och med 2012, säger han.

EuResist
InfCare är alltså ordentligt befäst, och nu 
har man även börjat forska på det. 

Det första stora projektet är EuResist, ett 
projekt som finansieras av EU och där KI 
samarbetar med världsledande universitet 
inom bioinformatik, computer science och 
virologi. Det omfattar mer än 60 000 patien-
ter idag och utgör därmed världens största 
databas om behandling av HIV.

– Vi tog InfCares databas, fusionerade 
den med Italiens nationella databas för 
HIV-behandling och resistens samt med 
den största tyska HIV-kohorten. Syftet är 
att utröna om en patient som sviktar på sin 
behandling, eller utvecklar resistens, vilken 
behandling som då är bäst för den patienten. 
EuResist är det bästa verktyget att ta reda 
på det, berättar Anders.

Detta projekt valdes till det bästa projek-
tet inom elektronisk hälsa i EU 2008. Det 
har medverkat till att resistensproblematiken 
har minskat betydligt i Europa – särskilt i 
Sverige, som är världsledande när det gäller 
resistens.

– Däremot ökar samma problematik 
kraftigt i andra delar av världen – i forna 
Sovjetunionen och i Afrika och Asien – dvs. 
i låg- och medelinkomstländer. Det är en 
av anledningarna till att vi har så många 
samarbetspartners där.

antibiotikaresistens viktigt framtida 
område
Målsättningen är därför att utveckla EuRe-
sist så att det kan användas – gratis – även 
i dessa länder.

– Vill man som infektionsläkare forska, 
men inte gå in på labbet, kan man alltså 
forska på InfCare eller EuResist. Det kan 
man ju göra var som helst i Sverige, fortsät-
ter Anders och ger flera exempel på sådan 
forskning som sker idag.

I framtiden ser Anders ett utrymme för 
expansion.

– Ola och Gunnar Norkrans på SU/Östra 
har byggt upp InfCare Hepatit. Nu är det 
deras tur att bli kvalitetsregister och forsk-
ningsinstrument. Ett arbete pågår också för 
att bygga upp InfCare för tbc.

Han ser även ett utrymme för förbättring: 
Forskning på antibiotikaresistens.

– Det är ett mycket viktigt område där vi 
som universitetsklinik måste utveckla och 
leda forskningen, summerar Anders.

luftvägs- och CnS-infektioner
På Solna-siten träffar vi professor Kristina 
Broliden, som även är överläkare på infek-
tionskliniken men som för närvarande ägnar 
sig helt åt forskning.

– Vi har en något annorlunda profil jäm-
fört med kollegorna på Huddinge. Här fors-
kar vi huvudsakligen på luftvägsinfektioner 
inklusive tbc, malaria och HIV-immunologi. 
Vi har dock inga HIV-patienter här, säger 
Kristina.

Dessutom ingår tropik- och resemedicin 
samt CNS-infektioner i profilen på Solna.

– Här finns CNS-mottagning och Tro-
pikcentrum, tillägger hon.

– Inom luftvägsforskningen i Solna finns 
också ett etablerat forskningssamarbete med 
lung- och allergikliniken, anestesikliniken 
och klinisk kemi på Karolinska sjukhuset 
och även med Smittskyddsenheten och 
Smittskyddsinstitutet. 

Kristina berättar att professor Mats Kalin 
studerar luftvägsinfektioner hos hemato-
logpatienter och att docent Jonas Hedlund 
tittar på luftvägsinfektioner hos immun-
kompetenta patienter – framför allt sam-
hällsförvärvad pneumoni.

– Mats tittar även mycket på antibioti-
karesistens, i samarbete med det mikrobio-
logiska laboratoriet, tillägger hon.

När det gäller CNS-infektioner så håller 
professor Birgit Sköldenberg på att avsluta 
en 10 år lång multicenterstudie om herpe-
sencefalit.

– Andra aspekter av herpesinfektioner 
studeras av Öl Elisabeth Aurelius.





The only PI in a large 
independent study*to show 
no difference 
in efficacy to Sustiva1

REYATAZ® is the only PI in  
a large independent study* to  
show no difference in efficacy  

compared to efavirenz1

New clinical data from CROI 2010

* A study with at least 250 patients per arm.

Reference
1.  Daar ES, et al. ACTG 5202. Final Results of Abacavir/Lamivudine (ABC/3TC) or 

Tenofovir DF/Emtricitabine (TDF/FTC) with Either Efavirenz (EFV) or Atazanavir/
Ritonavir (ATV/r) in Treatment-Naive HIV-Infected Patients. CROI 2010 San 
Francisco February 16-19, 2010. Abstract #59LB.

Reyataz™ (atazanavir): proteashämmare för behandling av HIV-1 infekterade i 
kombination med andra antiretrovirala läkemedel. 
Övrig information: Reyataz™ är receptbelagt och förmånsberättigat. För 
fullständig indikationstext och övrig produkt- och prisinformation, se www.fass.se. 
Texten är baserad på produktresumé mars 2010. 

Bristol-Myers Squibb, Box 15200, 167 15 Bromma,  
tel 08-704 71 00, www.bms.se



27I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  1  •  1 2

Experimentell enhet
Ett forskningsprojekt som ligger i startgro-
parna gäller kognitiv svikt efter infektioner 
i CNS där påverkan av cytokiner samt en 
mycket intressant nedbrytningsprodukt av 
tryptofan, kynurensyra, studeras. Huvudan-
svariga är överläkare Ann Atlas och Elisabeth 
Franzén-Röhl och studien görs i samarbete 
med fysiologiska och farmakologiska Insti-
tutionen, KI. 

– För övrigt bedriver Öl Martin Glimå-
ker tillsammans med Neurokirurgiska kli-
niken forskning avseende trycksänkande 
behandling med ventrikeldrän vid bakteriell 
meningit. Martin är också huvudansvarig för 
det nationella bakteriella meningitregistret, 
förklarar Kristina.

Hon fortsätter med att berätta att de har 
en stor malariagrupp som leds av professor 
Anders Björkman.

– De tittar på molekylära resistensmeka-
nismer mot olika läkemedel. Det pågår stora 
fältstudier i Afrika och andra kontinenter. 

En stor del av arbetet på hemmaplan består 
av att studera molekylära och genetiska aspek-
ter på malaria.

– Vi har en stor experimentell enhet som 
hör till infektionskliniken här på Solna-siten. 
Där arbetar ett 20-tal forskare och studenter, 
under ledning av docent Anna Färnert och 
mig själv.

Anna och Kristina forskar på immuno-
logiska och genetiska aspekter av två stora 
globala infektioner: Malaria och HIV. En 
stor del av verksamheten är förlagd till 
Kenya. 

– Där undersöker vi, i samarbete med 
USA och Kanada, vad det beror på att det 
finns vissa som inte får HIV – trots upprepad 
exponering, berättar Kristina.

Centraliserad vård för TBC
Judith Bruchfeld är Öl på Solna-siten och 
har ett specialintresse för TBC.

Hon är ordförande för kompetensgrup-
pen för luftvägsinfektioner och TBC. Luft-
vägsinfektioner är idag en utpräglad profil 
för framför allt Solna-siten – både vad gäller 
forskning, undervisning och klinisk hand-
läggning.

– 2006 kom ett politiskt beslut i Stock-
holm att centralisera all TBC-vård till infek-
tionskliniken. Bakgrunden var att vi hade 
en stor smittspridning i Stockholm, med en 
resistent klon vilket till stor del orsakades 
av brister i vårt kontrollprogram, förklarar 
Judith.

Ett TBC-centrum skapades med lika stora 
verksamheter på Huddinge och Solnasiten 
där 25–40% av landets tbc-fall handläggs. 
Det gör Infektionskliniken Karolinska till 
den enhet som ser ojämförligt flest fall i 
landet. 

TBC-centrum fungerar därför också som 
ett nationellt referenscentrum med bl.a. 
återkommande auskultationer från andra 
kliniker, årliga SK-kurser och vidareutbild-
ningskurser i tbc. 

En aktiv forskning med ett flertal dokto-
randprojekt pågår – t.ex. om ny immuno-
logisk diagnostik av tbc, tbc-epidemiologi 
och tbc-resistens. Det sker i samarbete med 
Smittskyddsinstitutet, Smittskydd Stock-
holm samt andra internationella medarbe-
tare, inklusive ett europeiskt forskarnätverk, 
TB-NET.

möte präglat av interaktivitet
Jonas Sundén-Cullberg är samordnare i 
arbetsgruppen för Vårmötet, som består av 
ytterligare tio personer.

– De stora linjerna i programmet utgörs 
av svåra luftvägsinfektioner inklusive TBC, 
CNS-infektioner, HIV, Hepatit B och C 
samt tropikmedicin. Vi kommer också att 
tala om sepsis samt om register – framför 
allt HIV- och Hepatitregistret, berättar 
Jonas.

Processen med att ta fram själva pro-
grammet inleddes med att gruppen kom 
med många bidrag och konstruktiva förslag. 
Därefter landade det i de ovan nämnda 
huvudområdena.

– Det är ju ganska naturligt, eftersom de 
är starka forskningsområden på infektions-
kliniken vid Karolinska, konstaterar han. 

Ledordet för mötet är interaktivitet. 
– Vi ska försöka bryta upp det ”kate-

drala” och i stället aktivera publiken. Därför 
kommer vi att arbeta med mentometrar 
under så många föreläsningar som möjligt. 
Förutom föreläsningar i helgrupp, ska vi 
också vid vissa tillfällen dela upp oss i mindre 
salar. Tanken är att man ska kunna få träffa 
kunniga ämnesföreträdare för fördjupad 
diskussion, avslöjar Jonas.

Det bästa av natur och kultur
Dessutom kommer de att anordna ett 
”infektions-quiz”, som alla kommer att få 
delta i med mentometer.

Vårmötet kommer att hållas i Läkaresäll-
skapets lokaler centralt i Stockholm.

– I det sociala programmet vill vi visa 
det bästa Stockholm har: Det innebär att vi 
kommer att få se den berömda skärgården. 
Det gäller också kulturellt – vi kommer att 
besöka den berömda Millesgården, fortsät-
ter Jonas.

Förutom en internationell gästföreläsare, 
är de övriga internt rekryterade. Det har 
inte varit några problem att få dem att ställa 
upp – tvärtom ser de det som en ära att bli 
tillfrågade, framhåller han.

– Det mest arbetsamma för gruppen har 
varit att finslipa programmet, det är den 
processen som tar mest tid. Vi vill ju att 
det ska bli så bra som möjligt, med många 
infallsvinklar, säger Jonas.

Hjärtligt välkomna!
Verksamhetschef Jan Carlson ser fram mot 
att få stå som värd för Vårmötet.

– Det ska bli jättekul! Arbetet inför det 
har bidragit till att engagera båda siterna. 
Jonas har varit väldigt lyhörd för att fånga 
upp idéer om ämnesinnehållet – han har 
gjort ett mycket bra arbete, säger Jan och 
fortsätter:

– Det känns väldigt roligt för mig som 
chef – men också för hela läkarkåren – att 
visa upp delar där vi på Infektionsklini-
ken vid Karolinska Universitetssjukhuset 
ligger i frontlinjen av infektionsvärldens 
panorama!

PER lUnDBlaD

Kristina Broliden Judith Bruchfeld Jonas Sundén-Cullberg



Prevenar 13 kan förhindra upp till 95% av alla fall
av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under 2 år.1

Nu � nns Prevenar 13 tillgängligt och kan administreras enligt det svenska barn-
vaccinationsprogrammet (2+1)2. Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar 
och täcker ytterligare sex serotyper av Streptococcus pneumoniae – 1, 3, 5, 6A, 
7F och 19A. Serotyp 19A är på väg att bli en vanlig orsak till allvarliga pneumo-
kockinfektioner och är en serotyp som i hög utsträckning uppvisat resistens mot 
antibiotika3, 4.

Prevenar 13 har bredast täckning av alla konjugerade pneumokockvacciner, vilket 
medför att upp till 95% av alla invasiva pneumokockinfektioner hos barn under 
2 år kan förhindras1.

*Täcker fl est serotyper av alla konjugerade pneumokockvacciner1.

polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent
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Prevenar 13, Rx, EF, J07AL02, SPC 2010-11-26. Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. Indikation: Aktiv immunisering för förebyggande
av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn och barn i åldern 6 veckor till 5 år. Injektionsvätska, suspension i förfylld
spruta om 0,5 ml. För fullständig information om varningsföreskrifter, begränsningar och dosering, se www.fass.se. För aktuellt pris se www.apoteketfarmaci.se

Referenser: 1. Darenberg J, Henriques Normark B. Vaccine 2009;27S:G27–G32. 2. Fass.se. 3. Hicks LA, Harrison LH, Flannery B, et al; for Active Bacterial Core Surveillance
Program of the Emerging Infections Program Network. J Infect Dis 2007;196:1346–54. 4. Dagan R, Givon-Lavi N, Leibovitz E, et al. J Infect Dis 2009;199:776–85.

Wyeth AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Telefon 08-550 520 00. www.prevenar13.se
Wyeth AB är nu en del av Pfi zer AB, mer information fi nns på www.pfi zer.se
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Infektionsläkarföreningens
Vårmöte i Stockholm 21–23 maj 2012
Välkommen till vackra huvudstaden – infektionskliniken på Karolinska är värd för Vårmötet! 
Vi bjuder infektionsläkare och ST-läkare från hela landet att delta. Vi kommer att hålla till i centrala Stockholm, 
på anrika Läkaresällskapet. 

Ledordet för mötet är interaktivitet. Vi kommer bland annat att ha mentometerdrivna föreläsningar och 
falldiskussioner i små grupper med kunniga ämnesföreträdare. Ni kommer att få höra det senaste inom kliniskt 
relevant forskning. Och ni får tävla med era kollegor i frågesport med knepiga infektionsfall!
Anmälan och information nås via hemsidan på www.infektion.net

Teman på mötet kommer att vara:
• HIV • Hepatit C • Tropiska infektioner • Svåra luftvägsinfektioner
• TBC • IVA-infektioner • CNS-infektioner • Infektioner hos immunsupprimerade

På kvällarna blir det middag i anslutning till stockholmska aktiviteter.

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade 
kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av 
effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens 
styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag 
till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av 
stiftelsens tillgängliga avkastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specia-
listutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 
3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten 
inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 10 000 
kronor. Skriftlig ansökan med kortfattad meritförteckning samt beskrivning 
av målsättningen med resan/konferensen skall insändas elektroniskt till 
Sekreteraren Stephan Stenmark stephan.stenmark@vll.se.

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2012.

Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond:
1§ Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet 

infektionssjukdomar i vidaste mening men också att befrämja framta-
gande av effektivare vårdmetoder för personer med infektioner.

2§ Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt 
bidrag till en studieresa inom eller utom Sverige för deltagande i en 
medicinsk konferens där infektionsproblem kommer att behandlas.

3§ Stiftelsens styrelse skall utgöras av styrelsen för Svenska Infektions-
läkarföreningen i den mån dess medlemmar vill åtaga sig detta icke 
arvoderade uppdrag. Styrelsen för fonden lär dock lägst bestå av tre 
medlemmar inklusive Svenska Infektionsläkarföreningens ordförande 
och dess skattmästare.

4§ Styrelsen förvaltar dess tillgångar som skall vara insatta på bank eller 
annan penninginstitution lydande under Finansinspektionen eller 
placeras i fullgoda värdehandlingar.

5§ Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras 
minst tre medlemmars närvaro. Ordinarie sammanträde med styrelsen 

äger rum årligen en gång före februari månads utgång. Ytterligare ett 
ordinarie styrelsesammanträde skall hållas för beslut om utdelning av 
resestipendium. Extra sammanträde hålls när så av någon styrelsele-
damot påkallas.

6§ Stiftelsens styrelsemöten inklusive dess årsmöten protokollföres. Stif-
telsens räkenskaper avslutas per kalenderår. För utdelningsändamål 
må endast disponeras 9/10 av för året tillgängliga avkastningsmedel. 
Resten tillföres kapitalet. Räkenskaperna skall granskas av en kvalifi-
cerad revisor som jämte suppleant för denne utses av styrelsen för ett 
kalenderår i sänder.

7§ Revisorn skall före utgången av februari månad avgiva berättelse över 
sin granskning, varvid revisorn har att till- eller avstyrka ansvarsfrihet 
för styrelsen. Tillstyrker revisorn ansvarsfrihet skall sådan anses vara 
lämnad. Har revisorn ej tillstyrkt ansvarsfrihet skall frågan om godkän-
nande av bokslutet hänvisas till Svenska Infektionsläkarföreningens 
årsmöte som en särskild punkt i dess dagordning.

8§ Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt 
att stiftelsens resestipendium är till ansökan ledigt före en viss datum. 
Berättigad att söka är infektionsläkare (under utbildning eller redan 
specialist) samt annan personal arbetande på en infektionsklinik inom 
Sverige. För den senare kategorin sökande gäller dock att de skall 
arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.

9§ Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för 
infektionsspecialiteten som tillföres av de kunskaper den sökande kan 
inhämta under sin studieresa. Resebidraget får dock ej ges till samma 
person som erhållit stipendiet tidigare.

10§ Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto 
för erlagda kostnader.

11§ Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 
maj 1929 om tillsyn över stiftelser. Den är ej registrerad i Stiftelseregistret 
enl. stiftelselagen (1994:1220).

12§ Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkar-
föreningen c/o Svenska Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 
10, 101 35 Stockholm.

Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
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Janssen-Cilag AB

INCIVO® (telaprevir). Filmdragerad tablett 375 mg. ATC-kod: J05. Rx. Indikation: INCIVO®, i 
kombi nation med peginterferon alfa och ribavirin, är indicerat för behandling av kronisk hepatit C 
av genotyp 1 hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom (inklusive cirros): som är 
behandlingsnaiva eller som tidigare behandlats med interferon alfa (pegylerat eller icke-
pegylerat) som monoterapi eller i kombination med ribavirin, inklusive patienter med återfall 
efter avslutad behandling (relapsers), med partiell virologisk respons (partial responders) och 
patienter med utebliven respons (null-responders). INCIVO® i kombinationsbehandling med 
pegylerat interferon och ribavirin kan orsaka hudutslag, klåda, illamående, anemi och 
gastrointestinala biverkningar. Allvarliga hudutslag har observerats hos vissa patienter. Innan 
behandling med INCIVO® inleds måste läkaren grundligt informera patienten om riskerna med 
allvarliga hudutslag och att de ska kontakta sin behandlande läkare omedelbart om de utvecklar 

utslag eller om existerande utslag förvärras. För behandling är samtidig administrering av aktiva 
substanser som är starkt beroende av CYP3A för sin eliminering eller substanser som kraftigt 
inducerar CYP3A. Se även produktresuméer för peginterferon alfa och ribavirin och deras 
kontraindikationer eftersom INCIVO® måste användas i kombination med peginterferon alfa 
och ribavirin. Datum för översyn av Produktresumén: 2011-10-13. INCIVO® ingår inte i 
läkemedelsförmånen. För fullständig produktresumé se www.fass.se. Janssen-Cilag AB Box 7073, 
SE 192 07 Sollentuna, Sverige, tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00 www.janssen.se

Referenser: 1. INVIVO produktresumé 2011-10-13. 2. Jacobson IM et al. Telaprevir for previously 
untreated chronic hepatitis C virus infection. NEJM 2011; 364(25): 2405-2416. 3. Zeuzem S, et al. 
telaprevir for retreatment of HCV infection. NEJM 2011; 364(25): 2417-2428

MED INCIVO® BOTAS SIGNIFIKANT FLER NAIVA OCH BEHANDLINGSERFARNA PATIENTER MED 
KRONISK HEPATIT C GENOTYP 1 JÄMFÖRT MED BEHANDLING MED PEGYLERAT INTERFERON I 
KOMBINATION MED RIBAVIRIN.1, 2, 3

FÖR DINA HEPATIT C GENOTYP 1 PATIENTER
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  aktuella avhandlingar

Så har vi gått in i ett nytt kalenderår 
medan det akademiska året bara nått 
halvvägs. Med glädje och intresse lyss-

nade jag med många andra till Anna Hen-
ningsson som under Riksstämman 2011 
presenterade sin avhandling rörande Borrelia 
på ett mycket trevligt, lättförståeligt samt 
föredömligt koncist sätt. 15 minuter för flera 
års arbete! Detta agens och sjukdomen som 
uppkommer har ju ägnats många studier i 
Sverige under senare år, och vi börjar samla 
mycken kunskap inom vår specialitet. 

anna är klinisk mikrobiolog med dubbelspe-
cialitetsintresse för infektionsmedicinens 
område. Det gläder alltid en gammal ”pre-
klin-entusiast” som mig att bredden inom 
basen ökar och att translationella projekt 
kan spira! Samarbetsprojekt hette det förr, 
och det är något som vi i vårt lilla land bör 
satsa mycket på för att få fram bra vetenskap. 
Den ensamme forskaren med egna karriären 

i första rummet klarar sig inte numera, även 
om forskaren drar igenom ett stort antal 
doktorander som sedan lämnar forskningen. 
Verksamhet som dubbelspecialist mellan labo-
ratoriespecialitet och klinik är utmärkt för att 
överbrygga de vallgravar som många är rädda 
för att plumsa ner i där vattnet känns djupt 
efter att man lagt några år mellan studietiden 
och den kliniska verksamheten. Anna Hen-
ningsson lade fram sin avhandling i november 
och kände efter detta säkert, som så många 
av oss inklusive Josef Järhult, lugnet sprida 
sig i kapp med julefriden 2011! 

Josef disputerade den 17 december i Uppsala 
på andra djurrelaterade infektioner, nämli-
gen de som sprids via fåglar. De praktiska 
djurstudierna har genomförts vid veterinär-
medicinska delen av Sveriges Lantbruksu-
niversitet där handledare Björn Olsen har 
samarbetesprojekt inom den av honom själv 
initierade IEI-verksamheten. Josefs arbete 

visar att änder som har influenzavirus i sig kan 
sprida virus via vattnet de levt i utan att själva 
vara kvar, och på så sätt kan även resistent 
virus spridas vattenburet. I Japan har Josef 
tillsammans med en ornitologiskt entusiastisk 
äldre japansk man utan medicinsk bakgrund, 
samlat bakterier från vatten kring utsläpp från 
reningsverk på vilka antibiotikaresistensläget 
studerats. 

Som alltid gratulerar vi på Infektionsläkarens 
redaktion de nyblivna doktorerna, och hoppas 
att många av de unga kollegorna finner intres-
sant läsning i sammanfattningarna nedan. 
På stämman i Älvsjö var vi en ganska grånad 
skara åhörare, vilket är lite sorgligt. Ungt 
forum samlade nära 30 unga kollegor, som 
direkt återvände till hemmaverksamheten, 
medan själva stämmodagarna tycktes förbe-
hållas oss äldre. Se till att vända trenden alla 
Ni unga infektionister!

CECIlIa RyDén

Resistens hos influensa är ett växande 
problem – speciellt vad gäller läkeme-
del av typen neuraminidashämmare. 

Tamiflu® är den mest använda neuraminidas-
hämmaren och är en hörnsten i pandemisbe-
redskapsplaner världen över. Den aktiva meta-
boliten av Tamiflu, oseltamivirkarboxylat (OC), 
är stabil och bryts inte ner i vare sig människor, 
reningsverk eller ytvatten. Hypotesen bakom 
denna avhandling är att OC därför kan komma 
ut i vattenmiljön via reningsverkens utlopp. 
I denna miljö trivs simänder såsom gräsand 
och dessa änder utgör också den naturliga 
reservoaren för influensavirus. Därför finns 

det risk för resistensutveckling i andens tarm 
där låga nivåer av OC och replikerande virus 
möts. Om resistens etableras hos influensavi-
rus som cirkulerar bland vilda fåglar kan den 
drabba människor som ett Tamiflu-resistent 
pandemiskt influensavirus via reassortment 
eller som ett människoanpassat högpatogent 
fågelinfluensavirus via direkt transmission.

Japan använder mycket Tamiflu för behand-
ling av säsongsinfluensa och därför undersöktes 
japanskt flodvatten och OC påvisades i kon-
centrationer upp till 58 ng/L. I en andmodell 
undersöktes resistensutveckling hos änder 
infekterade med influensavirus som utsätts 
för låga nivåer av OC. Gräsänder infekterades 
med ett influensa A/H1N1-virus som isolerats 
från en vild gräsand. Den enda vattenkäl-
lan i försöksrummet var en bassäng där en 
bestämd mängd OC blandades i vattnet. Via 
dagliga träckprover kunde influensavirusen 
screenas för resistensmutationer genom att 
genen för neuraminidas sekvenserades. Vid 
en OC-koncentration på 1 µg/L uppkom 
den välkända resistensmutationen H274Y 
blandat med vildtypsvirus vid ett par tillfäl-
len men tog aldrig över viruspopulationen. 
Vid 80 µg/L OC tog H274Y snabbt över 
viruspopulationen helt.

Vidare visades att influensainfektionen hos 
gräsand har sitt maximum tidigt – runt 2 dagar 
efter infektion – mätt både med PCR och 

immunohistokemi. Förloppet verkar också 
vara progressivt från proximalt till distalt under 
infektionens gång. Då influensavirus isolerade 
från vilda gräsänder undersöktes med en funk-
tionell enzymaktivitetsmetod, hittades ingen 
resistens men mutationer som har potential att 
förstärka andra resistensmutationer.

Sammantaget visar avhandlingen att OC 
finns i vattenmiljön under säsongsinfluensape-
rioden om mycket oseltamivir används. Resis-
tens kan uppkomma hos änders influensavirus 
vid miljörelevanta koncentrationer av OC. 
Situationen vad gäller resistens i vilda fåglar är 
dåligt känd men det finns flera faktorer som 
talar för att resistensmutationer som H274Y 
kan etableras. Det är viktigt att fortsätta studera 
resistensutveckling i fåglars influensavirus samt 
att övervaka vilda fåglars virus för att bättre 
förstå och kunna hantera problemet. Den vik-
tigaste strategin för att minska miljökoncen-
trationer av OC är att begränsa användningen 
av oseltamivir hos i övrigt friska patienter i 
icke-pandemiska perioder – preparatet har då 
dessutom liten effekt. I ett större perspektiv 
visar denna avhandling att antivirala läkeme-
del, liksom antibiotika, är substanser med en 
begränsad livslängd på grund av resistensut-
veckling. Livslängden är starkt beroende av 
läkemedlets användning och mekanismerna 
för resistensutveckling kan vara komplexa vilket 
kräver ett brett multidisciplinärt angreppssätt.

Tamiflu® – Use It and Lose It?
JoSEF JäRHUlT
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, 
Institutionen för medicinska vetenskaper
Disputation: 17 december 2011
Huvudhandledare: Björn Olsen, Professor (Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska 
vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper)
Opponent: Robert G.Webster, Professor (St. Jude Children’s Research Hospital, Department of 
Infectious Diseases)

Josef Järhult

Jag har alltid varit intresserad av forskning 
men det var först när jag åter hittade hem till 
infektionskliniken vid Akademiska Sjukhuset 
i Uppsala och träffade min handledare Björn 
Olsen som det tog riktig fart. Resistensut-
veckling i ett större perspektiv fascinerar mig 
och jag deltar därför gärna i den pågående 
uppbyggnaden av ”One Health” – ett försök 
att samla olika discipliner för att förstå och 
studera sambanden mellan människa, djur 
och natur. Min största utmaning just nu är 
att hitta tid för mina tre barn, min hustru, 
vänner, forskning, klinik, undervisning och 
mitt stora intresse – musik.



Celsentri® – den första
CCR5-blockeraren 1,2

Celsentri® (maravirok). Läkemedel (Rx) som ingår i smittskyddet och inte i läkemedelsförmånen. Indikationer: 
Celsentri i kombination med andra antiretrovirala läkemedel är indicerat för behandlingserfarna, vuxna 
patienter infekterade med endast HIV-1-virus med CCR5-tropism detekterbart. Förpackningar: filmdragerade 
tabletter 150 mg och 300 mg (blister 60 tabletter). För information om dosering, varningar och försiktighet, 
se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2011-11-21.

1. Celsentri Produktresumé (Gulick RM, et al. N Engl J Med 2008; 359 (14): 1429-41 Hardy WD, et al. 15th 
CROI 2008; Poster 792).  2. Dorr P et al. AAC 2005;49:4721-32. 3. EMEA/CHMP/143949/2007. London, 19 
July 2007. 4. Data on file, Pfizer AB.  5. Roy M et al. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment 
and Prevention Sydney, Australia, 22–25 July 2007. 

Studierna MOTIVATE 1 och 2,  
med behandlingserfarna patienter,  
visar efter 48 veckor att:

  Celsentri + OBT (optimal background 
treatment) ger en signifikant minskning av 
viremi och en signifikant ökning av antalet 
CD4-celler, jämfört med OBT + placebo 1,3

  Andelen behandlingsavbrott på grund  
av biverkningar var få och på samma  
nivå för patienter med OBT + Celsentri  
som för OBT + placebo 1,3-5
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Anna J Henningsson

Jag är 39 år och bor i Jönköping tillsam-
mans med min man Anders och våra tre 
döttrar (11, 8, respektive 5 år gamla). Mitt 
intresse för mikrobiologi och infektions-
sjukdomar väcktes tidigt under medicin-
studierna i Umeå 1993–1999. Jag fick 
stipendium för att göra ett mindre projekt 
inom nephropathia epidemica-forskningen 
vid infektionskliniken där, och gick också 
en ettårig Masterutbildning inom Biome-
dicinska Forskarskolan. Efter AT i Jönkö-
ping påbörjade jag min ST-utbildning på 
infektionskliniken här 2002. 

Jag blev färdig infektionsspecialist 2008. 
Eftersom jag alltid också känt en drag-
ning till laboratoriemedicin, så påbörjade 
jag 2010 en ST-utbildning inom klinisk 
mikrobiologi med syftet att få en dub-
belspecialisering. Mitt doktorandprojekt 
startade jag 2005, efter att ha fått kontakt 
med ”Borreliagruppen” i Linköping. Grup-
pen arbetade framförallt med klinik och 
immunologi vid borreliainfektioner, och 
jag blev på ett tidigt stadium inriktad på 
komplementsystemet och dess potentiella 
roll i patogenesen vid Lyme borrelios. Jag 
har fått den stora förmånen att få arbeta i 
en mycket aktiv och dynamisk forskargrupp 
med ett stort nätverk, samt i ett landsting 
som medvetet satsar på forskning och som 
på ett konkret sätt stöttar forskande medar-
betare. Sedan 2008 har jag haft en halvtids 
doktorandtjänst.

Lite fritid hinner jag med också, och den 
ägnas bl.a. åt hästar och ridning. Jag älskar 
språk, och förutom min svenska naturve-
tenskapliga studentexamen, så har jag en 
fransk baccalauréat i språk och filosofi. Jag 
försöker hinna med att läsa en del skönlit-
teratur, gärna lite på franska när det går.

Lyme borrelios (LB) är den vanligaste 
vektorburna infektionen på norra halv-
klotet. Infektionen orsakas av spiro-

keter tillhörande Borrelia burgdorferi sensu 
lato-komplexet, och överförs till människor via 
fästingar. LB är associerat med flera kliniska 
manifestationer, av vilka erythema migrans 
(EM) och neuroborrelios (NB) är vanligast 
i Europa. Sjukdomsförloppet är i allmänhet 
godartat, men kan variera mellan individer. 
De bakomliggande sjukdomsmekanismerna 
är ofullständigt kända, men prognosen styrs 
sannolikt av ett komplext samspel mellan bak-
terien och värdens immunförsvar. Resultat från 
tidigare studier tyder på att vissa immunceller, 
T-hjälparceller typ 1 (Th1), är viktiga tidigt 
i förloppet, medan Th2-celler behövs senare 
under infektionen för att skapa ett effektivt 
försvar mot Borrelia.

De huvudsakliga syftena med avhandlings-
arbetet var att följa incidensen av NB i Jön-
köpings län över tid, söka efter kliniska och 
laborativt mätbara markörer associerade med 
risken att utveckla ett långdraget sjukdoms-
förlopp, inklusive att studera betydelsen av 
immunförsvaret vid LB. Speciellt undersöktes 
betydelsen av komplementsystemet som är 
en viktig del i det tidiga immunförsvaret, 
samt betydelsen av olika typer av Th-celler 
och de cytokiner och kemokiner som de är 
associerade med.

Antalet NB-fall diagnostiserade med cere-
brospinalvätske (CSV)-analys ökade från 5 till 
10 per 100 000 invånare och år i Jönköpings 
län under 2000–2005. Symtom som kvarstod 
mer än 6 månader efter behandling förekom 
hos 13%, och dessa patienter var signifikant 
äldre, hade haft sina symtom längre innan de 
fick behandling, hade högre nivåer av Borrelia-
specifikt IgG i CSV, och rapporterade oftare 
radikulitsymtom. Facialispares, huvudvärk och 
feber var vanliga symtom hos barn, medan värk 
i muskler och leder var de vanligaste symtomen 
hos äldre patienter.

Komplementaktivering förekom fram-
förallt lokalt, både i huden vid EM och i 
CSV vid NB. Däremot noterades ingen sys-
temisk aktivering av komplementsystemet i 

Clinical, Epidemiological and Immunological 
Aspects of Lyme Borreliosis
with Special Focus on the Role of the Complement System

anna J HEnnInGSSon
Avdelningen för Infektionsmedicin och Klinisk Immunologi,
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings universitet
Verksam vid Infektionskliniken respektive Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Disputation 25 november 2011
Opponent: Prof. Lars Hagberg, Infektionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjh, Göteborg
Huvudhandledare: Professor Jan Ernerudh
Bihandledare: Prof. Pia Forsberg, Prof. Kristina Nilsson Ekdahl och Prof. Bo-Eric Malmvall

blodet hos NB-patienterna, vilket visar att 
Borrelia-infektionen lokaliseras och bekäm-
pas ffa i olika målorgan. Förhöjda nivåer av 
komplementfaktorerna C1q, C4 och C3a i 
CSV, tillsammans med att C1q- och C3a-
nivåerna korrelerade med varandra, antyder 
att komplementaktivering sker lokalt i centrala 
nervsystemet via klassisk väg vid NB. In vitro-
försök med två kliniska Borrelia-isolat visade 
att B. garinii LU59 inducerade mer komple-
mentaktivering i human plasma jämfört med 
B. afzelii K78 som rekryterade mer av det 
komplementreglerande proteinet faktor H. 
För att belysa komplementsystemets roll för 
eliminering av Borrelia via fagocytos gjordes 
experiment med helblod som inkuberades 
med fluorescensmärkta spiroketer och olika 
komplementhämmare. Resultaten visar att 
komplement har en central roll för fagocytos 
av Borrelia-spiroketer.

Vi studerade även den relativa balansen 
mellan olika Th-celler och deras associerade 
cytokiner och kemokiner vid NB. Resultaten 
stödjer uppfattningen att tidig NB domineras 
av ett Th1-svar som sedermera åtföljs av ett 
Th2-svar. IL-17A var förhöjt i CSV hos hälften 
av NB-patienterna, vilket antyder en hittills 
okänd roll för den nyligen upptäckta celltypen 
Th17 vid NB. Detta är särskilt intressant 
med tanke på att Th17 anses ha betydelse 
för patogenesen vid vissa autoimmuna och 
neurodegenerativa sjukdomar.

Sammanfattningsvis förefaller risken att få ett 
mer långdraget läkningsförlopp trots behand-
ling att öka huvudsakligen med ålder och 
symtomduration före behandling vid NB. 
Komplementsystemet verkar spela en viktig 
roll i värdens immunförsvar för att känna 
igen och avdöda Borrelia-spiroketer. Dock 
kan en alltför kraftfull komplementaktive-
ring leda till vävnadsskada, och därför bör 
komplementaktiveringens betydelse i relation 
till sjukdomsförloppet studeras ytterligare. På 
samma vis bör Th17-svarets roll vid LB och 
i immunförsvaret mot Borrelia undersökas 
vidare, vilket vi nu gör i en pospektiv studie 
på NB-patienter.
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yngreläkarspalten

Nytt år och nya tag! Jag är fortfarande föräldraledig några 
månader till och jag fasar redan för morgnarna när vi 
verkligen måste komma iväg i tid. Får passa på att njuta 

av att det trots allt inte gör så mycket om vi kommer lite för sent 
till dagis.

Glädjande nog ställer Uppsala upp med att anordna en extra kurs i 
antimikrobiell terapi i år, detta för att försöka minska glappet som 
det annars riskerar att bli när det i höst blir omvänd turordning. 
Kursen går av stapeln i maj och jag hoppas att det hjälper många.

Ett stort tack till kursledarna Thomas Tängdén, Elisabeth Löwdin 
och Otto Cars.

Den 29/11 var det Ungt forum som handlade om primär immun-
brist. Föreläsarna gjorde ett fantastiskt jobb och hade lärorika och 
intressanta patientfall. Middagen på kvällen var mycket god och 
jättetrevlig! Det är alltid kul att träffa ST-kollegor från andra stäl-
len och umgås, samtidigt som man också lär sig någonting. Ett 
annat sådant tillfälle inträffar under vårens fallseminarium som 
är 15–16/3 på Odalgården utanför Uppsala. Både Ungt forum och 
fallseminariet rekommenderas att man deltar i 2 respektive 1–2 
gånger under sin ST-utbildning i den nya målbeskrivningen. Så 
för er som ännu inte har varit med på något av detta, passa på att 
anmäla er till höstens fallseminarium och/eller Ungt forum som 
i år kommer att vara tisdagen den 27/11, dagen före riksstämman.

I specialistutbildningskommittén (SPUK) arbetar vi under våren 
med att, som alltid, försöka påverka och förbättra kursutbudet. 
Dessutom räknar vi med att bli klara med målbeskrivningar/
checklistor för randningar. Det har tagit lite längre tid än vi först 
trodde, men jag hoppas att de blir bra hjälpmedel. Även det diag-
nostiska provet är på gång, se separat annons i detta nummer. Ta 
till vara detta utmärkta tillfälle för både inläsning och diskussion 
med din handledare.

CamIlla loRanT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Diagnostiskt prov 2012
Vi vill redan nu uppmärksamma Er om att årets 
diagnostiska prov kommer gå av stapeln v 16–18.

Provet kommer att distribueras via mail veckan 
efter påsk (v15) till landets studierektorer och 
verksamhetschefer. Avsätt gärna tid i schemat för 
detta. Skrivtiden är som tidigare tre timmar och provet 
skall rättas tillsammans med handledaren.
Provet är tänkt att fungera som ett pedagogiskt verktyg i 
handledarsamtalet och ge ST-läkaren en uppfattning om 
vilka kunskaper som behöver inhämtas och leda till en 
diskussion med handledaren om hur detta skall gå till.

För specialistutbildningskommittén (SPUK)
malIn VaDInG, malin.vading@karolinska.se

Mycamine 50 mg och 100 mg pulver
till infusionsvätska, lösning (micafungin)

Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax mot Candida-infektion
hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation
eller patienter som förväntas ha neutropeni (ANC < 500 celler/µl) under 10 eller
fler dagar. Vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre: Behandling av esofageal
candidiasis hos patienter där intravenös behandling är lämplig. Det finns pre-
kliniska tecken på levertumörutveckling hos råtta, efter behandling med höga
doser micafungin under lång tid. Studier har dock visat att micafungin varken är
mutagent eller klastogent. I beslutet att använda Mycamine bör den potentiella
risken för utveckling av levertumörer tas i beaktande. I icke komplicerade fall bör
Mycamine därför endast användas om andra antimykotika inte är tillämpliga på
grund av till exempel förväntad eller påvisad resistens, njurinsufficiens eller
interaktionsrisk med andra läkemedel. I livshotande fall kan Mycamine vara ett
adekvat behandlingsalternativ, trots de potentiella riskerna.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra
echinocandiner eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en behandlingperiod om
3 månader eller mer, observerades utveckling av foci av förändrade hepa-
tocyter (FAH) och hepatocellulära tumörer hos råtta. Det uppskattade
tröskelvärdet för tumörutveckling hos råtta låg ungefärligen inom området
för klinisk exponering. Det går inte att utesluta att denna observation har
relevans vid behandling av människa. Leverfunktionen ska följas noga
under micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv regenere-
ring och möjlig efterföljande levertumörbildning, rekommenderas tidig
utsättning vid signifikant och ihållande förhöjning av ASAT/ALAT-värden.

Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervägande av risk/nytta-
förhållandet, särskilt hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion eller kronisk
leversjukdom med preneoplastiska tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros,
virushepatit, neonatal leversjukdom eller medfödda enzymdefekter, eller för
patienter som får samtidig behandling som kan medföra levertoxicitet och/eller
genotoxicitet. Barn < 1 år kan ha en större benägenhet att få leverskada. Under
behandling med micafungin kan anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, såsom
anafylaktisk chock, uppträda. Om dessa reaktioner skulle inträffa bör micafungin-
infusionen avbrytas och adekvat behandling ges. Exfoliativa hudreaktioner,
såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rappor-
terats. Patienter som utvecklar hudutslag bör övervakas noggrant och micafungin-
behandlingen bör avbrytas om hudförändringarna förvärras.Patienter som utveck-
lar kliniska eller laborativa tecken på hemolys under micafunginbehandlingen bör
följas noga för tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan av fortsatt
behandling bör utvärderas. Micafungin kan orsaka njurbesvär, njursvikt, och
onormala njurfunktionsvärden vid test. Patienter bör följas noga beträffande
försämrad njurfunktion. Samtidig administrering av micafungin och amfotericin
B-desoxikolat bör endast ske när fördelarna klart överväger riskerna, och under
noggrann övervakning av amfotericin B-desoxikolats toxicitet. Patienter som får
sirolimus, nifedipin eller itrakonazol i kombination med Mycamine bör övervakas
med avseende på dessas toxicitet och dosen sirolimus, nifedipin eller itrakonazol
bör reduceras om nödvändigt. Detta läkemedel för intravenös användning inne-
håller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte
använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-
galaktosmalabsorption.

Interaktioner: Samtidig administrering av micafungin och amfotericin
B-desoxikolat har associerats med en trettioprocentig ökning av exponeringen för
amfotericin B-desoxikolat. Då detta kan vara av klinisk betydelse bör sådan sam-
tidig administrering endast ske när fördelarna klart överväger riskerna, och under
noggrann övervakning av amfotericin B-desoxikolats toxicitet. Patienter som får
sirolimus, nifedipin eller itrakonazol kombinerat med Mycamine bör följas med
avseende på sirolimus, nifedipins och itrakonazols toxicitet och sirolimus-, nifedipin-
och itrakonazoldosen bör reduceras om nödvändigt.

Prekliniska säkerhetsuppgifter: Micafungin var inte mutagent eller klastogent
när en standarduppsättning av in vitro- och in vivo-tester, bl.a. en in vitro-UDS-
studie (unscheduled DNA synthesis) på hepatocyter från honråttor, utvärdera-
des.

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antimykotika för systemiskt bruk,
ATC-kod: J02AX05

Förpackningar: 50 mg, 1 injektionsflaska; 100 mg, 1 injektionsflaska.

Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån

IInnehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma Europe B.V,
Nederländerna.

Svensk representant: Astellas Pharma AB, Per Albin Hanssons väg 41,
205 12 Malmö.

Texten är senast uppdaterad 2011-09-06 och baserad på produktresumé
daterad 2011-08-25. För ytterligare information, se www.fass.se
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Reverse disease progression
with Baraclude®*†

in nucleos(t)ide analogue (NA)-naïve patients
with chronic hepatitis B1

Baraclude has demonstrated long-term histological improvement* 

with regression of fibrosis† in NA-naïve patients,1 with a proven formula 

for holding back resistance:1,2 

Potent viral suppression1 

High genetic barrier to resistance1,2 

Standing strong against resistance  

in NA naïve patients

* Histological improvement defined as =2-point decrease in Knodell 
necroinflammatory score from baseline with no worsening of Knodell 
fibrosis score. 

†  Ishak Fibrosis Score improvement defined as =1-point decrease from 
baseline. Refer to the SPC for further information.

References: 
1. Baraclude® (entecavir). Summary of Product Characteristics. August 

2009. 
2. Locarnini S, Omata M. Molecular virology of hepatitis B virus and the 

development of antiviral drug resistance. Liver International. 2006; 26: 
11-22. 

Baraclude® (entecavir) är en nukleosidanalog och finns som filmdragerade tabletter 0,5 mg (30st), 1 mg (30st) och oral lösning 0,05 
mg/ml (210 ml). Indikation: Behandling av kronisk infektion med hepatit B virus (HBV) hos vuxna med kompenserad leversjukdom 
med tecken på aktiv virusreplikation, kvarstående förhöjd alaninaminotransferasnivå (ALAT) i serum och histologiskt verifierad aktiv 
leverinflammation och/eller fibros. Varningar och försiktighet: Baraclude® ska inte ges till patienter med samtidig HIV/HBV infektion 
som inte får antiretroviral behandling (HAART). Övrig information: Baraclude® är receptbelagt och förmånsberättigat (filmdragerade 
tabletter 0,5 mg och 1 mg). För fullständig indikationstext och övrig produkt- och prisinformation, se www.fass.se. Texten är baserad 
på produktresumé november 2010.
Bristol-Myers Squibb, Box 15200, 167 15 Bromma, tel 08-704 71 00, www.bms.se

Standing strong against resistance  
in NA-naïve patients



–Vilken fantastisk stund!

Eva Pettersson, överlevde cancer

Man tänker alltför sällan på det – livet – och hur fantastiskt det ändå är. 
Har man överlevt cancer är däremot den tanken ständigt närvarande: när man rengör 

ugnen, när man storhandlar, när man väntar på bussen. Vardagstristessen blir nämligen 
ett underbart tecken på att man har en vardag, att man har hälsan och livet i behåll.

De som löpande stödjer Cancerfonden bidrar till att fler människor får uppleva  
städ dagar och allt annat som hör livet till. Det är därför vi kallar dem Livsviktiga. 

Bli Livsviktig du också, bli regelbunden givare på cancerfonden.se

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

020-59 59 59 | cancerfonden.se



Ecalta® (anidulafungin) 
vid behandling av invasiv 
candidiasis.

Lättare gjort än sagt.

Referens: Produktresumé Ecalta® (anidulafungin). Ecalta® (anidulafungin) Rx. Ingår inte i läkemedelsförmånen. Indikation: Behandling av 
invasiv candidiasis hos vuxna icke neutropena patienter. Förpackningar: Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg vitt till 
benvitt frystorkat pulver. 1x100 mg injektionsflaska. För fullständig förskrivningsinformation se www.fass.se. Datum för senaste översynen 
av produktresumé: 27 juli 2011.

Pfizer AB 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

    Ingen levermetabolism

    Ingen dosanpassning

    Inga interaktioner

    Steady state redan dygn 1

Ecalta® – det enkla valet.
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§ Protokoll fört vid styrelseinternat Svenska Infektionsläkarföreningen
Ulfsunda 13 oktober 2011

Närvarande: Jan Källman (ordförande), Anders Johansson, Hans Norrgren, Kristina Cardell, 
Stephan Stenmark, Jonas Sundén-Cullberg, Camilla Lorant

§ 1  Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§ 2  Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Kristina Cardell.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelseinterna-
tet 31/8–2/9 2011 granskades och godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Genomgång av nytt avtalsförslag från Medi-
ahuset. J.K. fortsätter dialogen inför beslut.

Styrelseinternatet 2012 blir i Fjällbacka.
Bengt Wittesjö beslutades bli SILF:s språk-

kontakt i SLS.
En app för hemsidan är under utveckling.

§ 6 Skriftlig rapport från facklige sekr. S.S. 
Rapport om kontakterna som tagits med SLF 
och SFAM i frågan om diagnoskoppling vid 
förskrivning. 

Diskuterade hur vi kan driva på införande-
processen för infektionsverktyget.

Kommentar till sent inkommen remiss om 
läkemedelsprövningar.

2012 års specialitetsföreningsrepskap SLF 
är planerat till 22/3 och internatet 2–3/10.

§ 7 Rapport från vetenskaplige sekr. A.J.
Genomgång av programmet för Riksstämman 
2011 som är klart och publiceras på hemsidan 
och i tidningen. 

§ 8 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Inbjudan till fortbildningsmötet på Vår Gård i 
Saltsjöbaden 23–25/4. Tema kirurgiska infek-
tioner. 

Höstutbildningen om tuberkulos 17–19/10 
är fulltecknad. Med 35 deltagare.

Vårmötet 21–23 maj 2012. Fokus på inter-
aktiv pedagogik.

25/10 möte i nätverket för fortbildnings-
frågor i SLF.

§ 9 Rapport från skattmästaren H.N.
Presenterade aktuellt bokslut.

Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs: Madelen Andersson, ST-läkare Inf klin 
Blekingesjukhuset, Karlskrona, Johanna Repo, 
ST-läkare Inf klin Sundsvalls sjukhus, Sundsvall, 
Georgeta Gabriela Stanciu, Infektionsläkare, 
NÄL, Trollhättan, Ann-Sofie Saidi, ST-läkare 
Infektionskliniken, Västerås, Joakim Borg, 
Läkare Infektionskliniken Universitetssjukhu-
set, Linköping, Kristina Nilsson, ST-läkare, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Som nya associerade medlemmar i föreningen 
antogs: Ingen.

§ 10 Redaktörens ärenden K.C. 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 4/11 och nr 1/12.

§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitets-
register T.H.
Programgrupper. Arbetet med uppdateringen 
av programmen för sepsis färdigt vid årsskiftet. 
Uppdatering av vårdprogrammet för urinvägs-
infektioner utlovat från Torsten Sandberg.

Hemsidan. En App till mobiler för hemsidan 
är under utveckling på Mediahuset.

§ 12 Rapport från Yngreläkarrep. C.L.
Fallseminariet på Odalgården genomfört 
med 20 deltatagare. Övergripande omdöme 

5,5/6. Nästa seminarium 15–16/3, även det 
på Odalgården.

Ungt forum genomförs tisdagen 29/11, 
före läkarstämman i Stockholm. Ämnet är 
primär immunbrist med Janne Björkander 
och Kalis Pauksen.

SPUK har skrivit ett brev till SLF om bristen 
på SK-kurser. Diskussion om andra alternativa 
möjligheter till kursutbud. Framförallt saknas 
en antibiotikakurs.

Checklistan har genomgått en enklare revi-
dering.

Fortsatt arbete med att ta fram en mall för 
rondarbete under ST-utbildningen.

Studierektorsmöte planeras till september 
2012.

§ 13
Genomgång inför chefmötet.

§ 14
Planering för 2012
11/3, Styrelsemöte, Stockholm
13/3, Styrelsemöte, Stockholm
21/5, Styrelsemöte på förmiddagen 
21–23/5, Vårmötet i Stockholm 
29–31/8, Internat i Fjällbacka
11/10, Styrelsemöte på förmiddagen 
11–12/10, Chefmötet 
28–30/11, Medicinska riksstämman
29/11, Årsmöte

§ 15
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark Sekreterare
Jan Källman Ordförande
Kristina Cardell Protokolljusterare

Pfizerstipendiet 2012
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkar-
föreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlem-
mar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan 
utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr. 
2012 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens Sekreterare Stephan Stenmark, stephan.stenmark@vll.se 
senast den 7 mars 2012. Ansökan bör innehålla summarisk curriculum vitae, en beskrivning av forskningsprojektet samt en plane-
rad stipendieanvändning. 

Övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarförening-
ens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. 
Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsläkarnas vårmöte i maj månad eller vid näst-
kommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.



Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att 
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 11 januari 2012

Närvarande: Jan Källman (ordf), Anders Johansson (adj § 1-19), Hans Norrgren, Kristina Cardell, 
Camilla Lorant, Stephan Stenmark, Jonas Sundén-Cullberg (adj § 1-12), Maria Werner, Johan Westin, 
Anna-Karin Larsson, Torsten Holmdahl (adj § 1-19)

§ 1
Ordförande Jan Källman öppnade mötet. 
Hälsade de nya ledamöterna särskilt välkomna.

§ 2
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Maria Werner.

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
13/10 2011 granskades och godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden J.K. 
Diskussion om framtida samarbete med IFIS 
på vårmötet. Vi ska fortsätta att hålla i det 
vetenskapliga programmet men bjuda in till 
samarbete.

SPUR-inspektioner. Nationellt är man på 
väg att ändra strategi från att enskilda kli-
niker anmäler sig till att man ska verka för 
landstingsgemensamma anmälningar och 
inspektioner.

Vi efterfrågar svar från SLF i frågan om 
brist kursutbud för ST-läkare.

14/3 inbjudan till diskussion om fortbild-
ning med aktörer från SLF, SoS och SKL. 
A-K.L. deltar i mötet.

Brev från Anders Sönnerborg med inbjudan 
till SILF att ha en representant i en nyformerad 
styrgrupp för InfCare HIV. Styrelsen beslutar 
att utse Hans Norrgren.

Vi tar kontakt med InfCare hepatit med 
fråga om representant från SILF även i den 
styrgruppen.

Infektionsverktyget. Testversion nu igång i 
Uppsala och Göteborg. Viktigt att infektions-
läkare är med i styrgrupperna för införandet i 
varje landsting. Kontakt tas med verksamhets-
chefer och Stramanätverket för att få med en 
representant och att kunna påverka diagnos-
listan. Ämnet tas upp i kommande tidning.

§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Rapport från möte på Socialstyrelsen om den 
pågående utredningen om ny specialitetsindel-
ning. Allt talar för att vi även fortsättningsvis 
är egen basspecialitet. Vi har tillstyrkt öns-
kemål från föreningen för Vårdhygien att 
få bli tilläggsspecialitet till oss. Utredningen 

väntas komma ut på remiss april med beslut 
i juni 2012.

§ 7 Redaktörens ärenden K.C. 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 1/12 och nr 2/12.

Deadline nr 1: 18/1, nr 2: 22/3.
Idéer för kommande artiklar diskuterades. 

§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren 
A.J. och J.W.
Inkommande remiss:
6 remisser från SLS som inte besvaras.
Besvarad remiss:
Krav på luftrenhet i operationsrum. Besvarad 
av A.J.

Vi har fått inbjudan att nominera till SLS 
prioriteringskommitté. Man efterfrågar en 
kvinna med docentkompetens inom klinisk 
mikrobiologi. Tre tillfrågade har tackat nej, 
ytterligare kandidater diskuterades.

SLS sekreterarmöte är tidigarelagt till 30/1, 
där ska man diskutera 2012 års riksstämma. 
J.K. deltar.

Riksstämman 2011 hade 8 000 besökare. 
Sammanfattning av allmänna intrycken.

Riksstämman 2012 hålls 28/11–30/11. 
Tema: Framtidens hälsa

Förslag på ämnen för fyra symposier och 
lämpliga moderatorer diskuterades. Deadline 
för förslag 2 mars 2011. 

Planerar för fortsatt samordnat program 
med föreningen för medicinsk mikrobiologi.

Deadline för föredrag och posters troligen 
i slutet av augusti.

Göran Sterners resestipendium, Roche- och 
Pfizerstipendierna är annonserade i tidningen 
nr 4/2011, deadline 1/3. 

§ 9 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Information om fortbildningsmötet i Vår Gård 
i Saltsjöbaden 23–25/4. Tema om kirurgiska 
infektioner.

Inbjudan till höstutbildningen planeras 
klar till Infektionsläkaren 2/11. Tema inte klart 
ännu. Har bl.a. inkommit önskemål om orto-
pediska infektioner.

Fortsatt information om vårmötet i Stock-
holm.

§ 10 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade bokslut för 2011.

Fortsatt diskussion om möjligheten att till-
skapa en infektionsfond. Diskuterade vilken 
senior kollega som ska tillfrågas att arbeta 
vidare med frågan.

Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs:

Katarina Nyström, ST-läkare, Infektions-
kliniken Universitetssjukhuset i Linköping, 
Bianca Stammler Jaliff, ST-läkare, Infek-
tionskliniken Karolinska Universitetssjuk-
huset, Stockholm, Anna Widell, ST-läkare, 
Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, 
Karolina Hermansson, ST-läkare, Klinisk mik-
robiologi och Infektionskliniken, Solna, Karo-
linska Universitetssjukhuset, Stockholm, Lars 
Gustavsson, ST-läkare, Infektionskliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 
Heike Haunstetter, ST-läkare, Infektionsklini-
ken, Visby Lasarett, Visby, Thomas Hellborg, 
ST-läkare, Infektionskliniken, Kalmar Lasarett, 
Kalmar.

Som nya associerade medlemmar i föreningen 
antogs: ingen.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK 
C.L. (Skriftlig rapport)
Ungt forum 29/11 blev bra, 27 deltagare.

Nästa fallseminarium hålls 15–16/3 2012, 
inbjudan har gått ut till alla verksamhets-
chefer.

Ytterligare ett fallseminarium planeras i 
höst, annons går ut i nr 2 av tidningen.

SPUK fortsätter arbetet med målbeskriv-
ningen för randningar under våren. 

Har varit problem för dem som är i mitten 
på sin ST att komma med på kursen i antimi-
krobiell terapi. Det är omvänd turordningen 
från och med i höst och Uppsala kommer att 
hålla en extrakurs i maj, som blir en betalkurs.

C.L. ska presentera en redovisning av kurs-
utbud i relation till efterfrågan vid nästa sty-
relsemöte 13/3.

§ 12 Programgrupper, hemsida, kvalitets-
register T.H.
Programgrupper:
Endokarditprogrammet ska revideras och pla-
nerar att hålla ett internat. Programgruppen 
för urinvägsinfektioner gör en revision utan 
något internat. Sepsisgruppen har kommit 
långt i sin revisionsprocess, slutlig skrivfas 
påbörjad.
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Kvalitetsregister: 
Kvalitetsregistret har tilldelats 1,5 milj kr från SKL. Vi får nu resurser 
för utökad sekreterarkapacitet och möjlighet till att besöka klinikerna. 
På sikt ska registren göras tillgängliga för öppna jämförelser. 

Hemsidan:
Mediahuset har presenterat ett förslag på app som vi ska testa.

§ 13 Gemensamt möte med IFIS
Besök av två representanter från IFIS. Samtal om gemensamt vår-
möte med sjuksköterskorna i Örebro 2013. Diskuterade fram en 
gemensam målbild för det fortsatta samarbetet.

§ 14 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2011.
12 000 kr kan delas ut 2012. Annons om stipendiet gick ut med 
nr 4/11 och påminnelse kommer i nr 1/12. Ansökningstiden går 
ut 1/3 2012.

§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2012
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen 
(organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande 
Jan Källman (580704-2014) samt skattmästare Hans Norrgren 
(600705-0054).

§ 16 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare 
för 2012
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipen-
diefond (organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens 
ordförande Jan Källman (580704-2014) samt skattmästare Hans 
Norrgren (600705-0054).

§ 17 Styrelsens mötesplanering inför 2012
13/3, Styrelsemöte i Stockholm
21/5, Styrelsemöte på förmiddagen i Stockholm 
21–23/5, Vårmötet i Stockholm 
29–31/8, Internat i Fjällbacka
11/10, Styrelsemöte på förmiddagen  
11–12/10, Chefmötet 
28–30/11, Medicinska riksstämman i Stockholm 
29/11, Årsmöte

§ 18 Övriga frågor
M.W. rapporterade om arbetet med nya kliniska anmälningarna 
i SmiNet.

§ 19
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Jan Källman Ordförande
Maria Werner Protokolljusterare

– i  d e t  l å n g a  l o p p e t

Rekommenderas i 2011 års
svenska behandlingsriktlinjer*

GlaxoSmithKline AB, Hemvärnsgatan 9, Box 516, 169 29 SOLNA, 
Tel 08 - 638 93 00, www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com

Kivexa Rx, F 
En fast kombination: Epivir + Ziagén i en tablett för
 kombinationsbehandling av hivinfektion hos vuxna och
barn (från 12 år). Biverkningsprofil enligt de ingående
 substanserna Epivir (lamivudin) + Ziagén (abacavir) samt
klassdefinierad (NRTI). Sambandet mellan HLA-B*5701-
gen och en ökad risk för överkänslighetsreaktion mot
abacavir har fastställts. Rekommendationen för den
kliniska handläggningen har reviderats, bl.a. ska screen-
ing av HLA-B*5701-genen utföras på varje patient innan
behandlingen med abacavir påbörjas. Datum för över-
syn av produktresumén 2011-10-24.

För fullständig information om varningsföreskrifter,
begränsningar och pris se www.FASS.se                                       

*Rekommendation för första linjens behandling: 
Abacavir/lamivudin eller tenofovir/emtribactin i fasta
kombinationer tillsammans med atazanavir/r, darunavir/r
eller efavirenz. "Antiretroviral behandling av HIV-infektion
2011, uppdaterad version - Behandlingsrekommenda-
tion" finns på www.smittskyddsinstitutet.se/rav. RAV 
(Referensgruppen för AntiViral terapi) är en oberoende 
expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska
Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet.
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§ Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte

Älvsjömässan, Stockholm 1 december 2011

Närvarande: 51 medlemmar utöver styrelsen

§ 1
Ordförande Jan Källman förklarade mötet 
öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Jan Källman.

§ 3
Till sekreterare för mötet valdes Stephan Sten-
mark.

§ 4
Till protokolljusterare valdes Carl-Johan Fra-
enkel och Britt-Marie Eriksson.

§ 5
Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§ 6
Dagordningen godkändes med tillägg av övriga 
frågor.

§ 7 Information från styrelsen:
Utbildningsansvarige Jonas Sundén-Cullberg 
rapporterade från årets genomförda utbild-
ningar och inbjöd till vårutbildningen i 2012 
i Saltsjöbaden 23–24/4, tema kirurgiska infek-
tioner. Hösten 2012 ges en fortbildningskurs 
där tema ännu inte är beslutat. 

Inbjudan till vårmötet i Stockholm 21–23/5 
2012.

Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant 
rapporterade från Ungt Forum 29/12 med 
ämnet Primär immunbrist (28 st deltagare). 
Fallseminariet för ST-läkare har genomförts 
vid två tillfällen, samma planering gäller för 
2012. Ett studierektorsmöte har genomförts 
och planeras även för 2012. Pågår ett arbete 
med att skriva en målbeskrivning för sido-
tjänstgöring under ST.

SILF arbetar för att öka kursutbudet för 
ST- läkare.

Facklige sekreteraren Stephan Stenmark 
informerade om PRISS, protesinfektioner ska 
stoppas. Ett kvalitetsarbete tillsammans med 
LÖF (Landstingets ömsesidiga försäkrings-
bolag) och Svensk ortopedisk förening. Alla 
kliniker som opererar knä- och höftledsproteser 
i landet är nu med i projeketet. 

Vetenskaplige sekreteraren Anders Johans-
son redovisade arbetet med stipendier, riks-
stämman, besvarade remisser och uppdate-
ringen av kongresskalendern.

§ 8
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011 
delades ut till mötesdeltagarna och presentera-

des kort av Stephan Stenmark. Verksamhetsbe-
rättelse godkändes av årsmötet. Verksamhetsbe-
rättelse går att läsa på www.infektion.net under 
mötesprotokoll. Ingrid Nilsson-Ehle avgår 
efter många år som föreningens representant 
i UEMS. Styrelsen uttryckte sin uppskattning 
för hennes arbete.

Styrelsen kommer fortsätta att bevaka hur 
RAF, RAV och RAM:s uppdrag kommer att 
utvecklas inom SMI.

§ 9
Skattmästaren Hans Norrgren redovisade det 
ekonomiska resultatet hittills under 2011 för 
SILF och Göran Sterners resestipendiefond. 
Bokslut och medlemsantal per 31 december 
2011 redovisas tillsammans med revisionsrap-
porten vid medlemsmötet under Vårmötet i 
Stockholm i maj 2012.

Uppmaning att påminna yngre kollegor 
om att ansöka om medlemskap i föreningen.

§ 10
Valberedningens förslag till styrelse för 2011–
2012 och övriga förtroendeposter föredrogs 
av Åsa Hallgårde. I valberedningen har även 
Torsten Holmdahl och Jonas Bonnedahl 
ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt detta 
förslag:

Ordförande (1 år): Jan Källman (omval).
Vetenskaplig sekreterare (2 år): Johan Westin 
(nyval).
Övrig ledamot, utbildningsansvarig (2 år): 
Anna-Karin Larsson (nyval).
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år 
t.o.m. 2012:
Facklig sekreterare: Stephan Stenmark.
Övrig ledamot, redaktör: Kristina Cardell.
Vice ordförande: Maria Werner.
Övrig ledamot, yngreläkare: Camilla Lorant.

Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 
2010–2011 valdes Bengt Wittesjö (omval) och 
Lars Ljungström (omval) och till suppleant 
valdes Karlis Pauksen (omval).

Årsmötet godkände att styrelsen själva får 
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till 
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen själva får 
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till 
specialitetsföreningarnas representantskap och 
fullmäktigemöte i Sveriges läkarförbund. 

Jonas Sundén Cullberg valdes t.o.m. 2014.
Åsa Hallgårde är sammankallande i valbe-

redningen (t.o.m. 2012). och Torsten Holm-
dahl är vald t.o.m. 2013.

§ 11
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60 
kr för associerade och 0 kr för pensionerade 
medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna 
bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 12
Ordförande Jan Källman presenterade prio-
riterade frågor inför verksamhetsåret 2012.
• Fortsatt stöd till arbetet med kvalitetsregistret 
och vårdprogramgrupperna. 
• Samarbetet med Stramanätverket. 
• Infektionsverktygets införande. 
• Argumentera för fler enkelrum i sluten-
vården. 
• Fortsatt producera en bra medlemstidning. 
• Erbjuda app för hemsidan. 
• Fortsätta med nuvarande utbildningar, men 
också verka för fler utbildningar för ST-läkare.
• Uppmuntra medlemmarna att väcka frågor. 
• Bevaka Socialstyrelsen pågående utredning 
om specialitetsindelningen och ha som naturlig 
utgångspunkt att infektionssjukdomar finns 
kvar som egen basspecialitet.

§ 13 Övriga frågor:
Beslut att tillstyrka Vårdhygiens önskan att få 
bli tilläggsspecialiet till Infektionssjukdomar. 
Förslaget presenterades av Ann Tammelin. 

Anders Lundqvist, Borås, väckte frågan om 
bristen på kurser för ST-läkare.
Föreslog att programgrupperna kan ge en 
kursdag per år. 
Styrelsen tar med sig detta i det fortsatta arbe-
tet.

Ordförande avtackade avgående veten-
skaplige sekreteraren Anders Johansson och 
utbildningsansvarige Jonas Sundén-Cullberg.

Prisutdelning:
Svenska läkarsällskapets diplom för bästa fria 
föredrag tilldelades Kristoffer Strålin.

Pris för bästa postrar tilldelades Mattias 
Waldeck, Johanna Karlsson och Hanna Rund-
ström.

§ 14
Ordförande tackade mötesdeltagarna och 
avslutade mötet.

Jan Källman Ordförande
Stephan Stenmark Sekreterare
Carl-Johan Fraenkel Protokolljusterare
Britt-Marie Eriksson Protokolljusterare
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Kongresser & möten 2012

13-14 jan Innovation in Severe acute Respiratory Infections 
(SaRI), ESCmID Postgraduate Education Course  
Sitges, Spanien  
www.escmid.org

24-25 jan Primär immunbrist (PID) steg I, IPUlS-kurs  
Stockhom  
www.ipuls.se

26-27 jan Infektioner hos patienter med hematologiska 
maligniteter, IPUlS-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

3-12 feb Resemedicinsk fältkurs i Etiopien! 
Följ med Svensk Förening för Resemedicin på 
Resemedicinsk fältkurs i Etiopien! 
Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor med 
intresse för vaccinationer och resemedicin.

10-11 feb Update on antibiotic Resistance – from laboratory 
to Clinical Practice, ESCmID Postgraduate 
Education Course 
Al-Ain, Förenade Arabemiraten  
www.escmid.org

2-3 mars Problems in the Diagnosis and Treatment of Invasive 
Fungal Infections: Recent advances in Their 
management, ESCmID Postgraduate Education 
Course 
Athen, Grekland  
www.escmid.org

5-8 mars 19th Conference on Retroviruses and opportunistic 
Infections (CRoI) 
Seattle, USA

11-14 mars International Conference on Emerging Infectious 
Diseases 
Atlanta, USA  
www.iceid.org/

12-13 mars livshotande infektioner, IPUlS-kurs  
Stockholm, www.ipuls.se

12-16 mars akutmedicin, IPUlS-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

12-16 mars mikrobiell patogenes, IPUlS-kurs 
Skåne, www.ipuls.se

15-16 mars Fallseminarium i lantlig idyll (SPUK) 
Odalgården, Uppsala

19-23 mars Tuberkulos, IPUlS-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

19-21 mars Preparedness for Emerging Infectious Threats: 
avoiding outbreaks in Europe, ESCmID Postgraduate 
Education Course 
Marseille, Frankrike  
www.escmid.org

20-23 mars 32th International Symposium of Intensive Care and 
Emergency medicine (ISICEm) 
Bryssel, Belgien  
www.intensive.org

29-31 mars antimicrobial Stewardship: measuring, auditing and 
Improving, ESCmID Postgraduate Education Course 
London, England  
www.escmid.org

31 mars- 22st ECCmID
3 apr London, England  

www.congrex.ch/eccmid2012

16-20 apr Sepsis på akutmottagningen och IVa, IPUlS-kurs 
Östergötland, www.ipuls.se

18-22 apr The International liver Congress™ 2012  
47th annual meeting of the EaSl 
Barcelona, Spanien  
www.easl.eu

18 apr XXIV HIV-symposiet 
Göteborg 
www.ipuls.se

23–25 apr Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte 
Vår Gård, Saltsjöbaden

25-26 apr Primär immunbrist (PID) steg II, IPUlS-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

8-12 maj 30th annual meeting of the European society for 
pediatric infectious diseases – ESPID 2012 
Thessaloniki, Grekland  
www2.kenes.com/espid/

21-25 maj Klinisk Tropikmedicin, IPUlS-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

21-23 maj Infektionsläkareföreningens vårmöte 
Mötet kommer att genomföras på Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

28-31 maj antiviral behandling och monitorering samt diagnostik 
vid HIV, hepatit B och C virus infektion, IPUlS-kurs 
Uppsala, www.ipuls.se

4-8 jun Postgraduate workshop in Clinical Parasitology,  
ESCmID Postgraduate Technical workshop 
Amsterdam, Nederländerna  
www.escmid.org

6-8 jun 4th northern European Conference  
on Travel medicine 2012 
Dublin, Ireland  
www.nectm.com

31 aug- The 29th nSCmID (SSaC)
2 sep Helsingfors, Finland  

www.srga.org/ssac/

9-12 sep 52nd ICaaC (annual Interscience Conference  
on antimicrobial agent and Chemotherapy) 
San Francisco, USA  
www.asm.org

17-21 sep akut och kronisk leversjukdom, IPUlS-kurs 
Stockholm 
www.ipuls.se

22-26 okt antimikrobiell terapi, IPUlS-kurs 
Uppsala 
www.ipuls.se

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen  

välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Katarina Nyström, Linköping

Bianca Stammler Jaliff, Stockholm
Anna Widell, Södra Älvsborgs sjukhus

Karolina Hermansson, Stockholm
Lars Gustavsson, Göteborg
Heike Haunstetter, Visby
Thomas Hellborg, Kalmar

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2012-01-11.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte  

får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen

c/o Hans Norrgren
Vallkärratorns bygata 14

226 50 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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Janssen-Cilag AB

INCIVO® (telaprevir). Filmdragerad tablett 375 mg. ATC-kod: J05. Rx. Indikation: INCIVO®, i 
kombi nation med peginterferon alfa och ribavirin, är indicerat för behandling av kronisk hepatit C 
av genotyp 1 hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom (inklusive cirros): som är 
behandlingsnaiva eller som tidigare behandlats med interferon alfa (pegylerat eller icke-
pegylerat) som monoterapi eller i kombination med ribavirin, inklusive patienter med återfall 
efter avslutad behandling (relapsers), med partiell virologisk respons (partial responders) och 
patienter med utebliven respons (null-responders). INCIVO® i kombinationsbehandling med 
pegylerat interferon och ribavirin kan orsaka hudutslag, klåda, illamående, anemi och 
gastrointestinala biverkningar. Allvarliga hudutslag har observerats hos vissa patienter. Innan 
behandling med INCIVO® inleds måste läkaren grundligt informera patienten om riskerna med 
allvarliga hudutslag och att de ska kontakta sin behandlande läkare omedelbart om de utvecklar 

utslag eller om existerande utslag förvärras. För behandling är samtidig administrering av aktiva 
substanser som är starkt beroende av CYP3A för sin eliminering eller substanser som kraftigt 
inducerar CYP3A. Se även produktresuméer för peginterferon alfa och ribavirin och deras 
kontraindikationer eftersom INCIVO® måste användas i kombination med peginterferon alfa 
och ribavirin. Datum för översyn av Produktresumén: 2011-10-13. INCIVO® ingår inte i 
läkemedelsförmånen. För fullständig produktresumé se www.fass.se. Janssen-Cilag AB Box 7073, 
SE 192 07 Sollentuna, Sverige, tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00 www.janssen.se

Referenser: 1. INVIVO produktresumé 2011-10-13. 2. Jacobson IM et al. Telaprevir for previously 
untreated chronic hepatitis C virus infection. NEJM 2011; 364(25): 2405-2416. 3. Zeuzem S, et al. 
telaprevir for retreatment of HCV infection. NEJM 2011; 364(25): 2417-2428

MED INCIVO® BOTAS SIGNIFIKANT FLER NAIVA OCH BEHANDLINGSERFARNA PATIENTER MED 
KRONISK HEPATIT C GENOTYP 1 JÄMFÖRT MED BEHANDLING MED PEGYLERAT INTERFERON I 
KOMBINATION MED RIBAVIRIN.1, 2, 3

FÖR DINA HEPATIT C GENOTYP 1 PATIENTER
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