
Nr 2 · 2014 · Volym 18

Pakistan och polio
Tuberkulos eller inte?

Presentationer Abstracts Infektionsveckan 



INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 142



Våren är tidig, hackspettarna har börjat slå på stolpblecken och den 
Kaspiska piparen har hittat till Mörkö. När detta skrivs närmar sig In- 
fektionsveckan i Gävle. Tiden går fort och tankar som far genom 

huvudet är så skilda ting som planering av sjukvård, värdebaserad vård, vaccin, 
fortbildning mm. Föreningen har varit delaktig i att föreslå namn för deltagande 
i Socialstyrelsens referensgrupper som tar upp vaccinationer mot TB, influensa, 
pneumokocker och hepatit. Att kompetenta infektionsläkare finns med i detta 
arbete är viktig, men är alltmer tidskrävande.
  Tidsåtgången för dessa viktiga uppdrag måste diskuteras tillsammans med de 
instanser som behöver vårt deltagande.
 En utmaning för specialiteten är att placera oss i ett komplext sammanhang 
bestående av värdebaserad vård, produktionsplanering och ”lean”-arbete. Någon 
har formulerat det så att arbeta ”lean” utan produktionsplanering är som att trampa 
vatten. Tematiserad vård, som den kommer att tillämpas på Nya Karolinska, vad 
kommer det att betyda för infektionsverksamheten? Vilket sk. kluster kommer 
infektion att delta i? Möjligheter öppnas samtidigt som infektions speciella roll 
i patientsäkerheten måste tas till vara.
  Gamla heliga kor kan behöva slaktas i den processen. Det handlar om att skapa 
utfallsmått relevanta för patienten beroende på grupp. Vår specialitet, infektions-
sjukdomar, kan ses som en utmärkt arena för horisontella samarbeten mellan 
specialiteterna. Rätt använd kan värdebaserad vård ses som ett bra instrument 
att lämna den renodlade budgetstyrningen och se värdet i den vård som ges där 
förhållandet mellan åtgärd och pengar ska skapa ett tydligt positivt värde för 
patienten. Här kan vi vara med och styra utvecklingen med en positiv inställning. 
Många sjukhus står inför stora ny- och ombyggnader, som ställer dessa frågor 
på sin spets. Det går att säga att vi, organisationen, går från problemförklaring 
till problemlösning, genom att styra upp och tydliggöra problemområden. Där 
ska infektion vara i täten.
 Det nya 10-punktsprogrammet framtaget av föreningen och Strama, som nu 
omfattar hela sjukvården, har fastställts och jag vill rikta ett särskilt tack till alla 
som varit delaktiga i det arbetet.
  Nu vidtar det viktiga uppdraget att föra ut budskapet till landstingsledningar 
och kliniker och in i verksamheterna. Vi bevakar även Socialstyrelsens arbete 
med nya ST och ser inga stora förändringar för infektion vid horisonten, men 
informationen är än så länge begränsad.
 Till sist har den stora trandansen vid Hornborgasjön tagit sin början, vad jag 
erfar. Utan jämförelser i övrigt så ses vi i Gävle under vår vecka i juni. Glädjande 
många är anmälda.
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Pakistan och polio
Varje försök att skildra Pakistan är 
att riskera att gå förlorad i en tsu-
nami av detaljer – eller förenklingar. 
Det gäller dessvärre även om man 
väljer ett fokusområde, som det fak-
tum att Pakistan är ett av endast 
tre kvarstående länder där polio är 
endemiskt, dvs. där denna urgamla 
virussjukdom (beskriven redan 1400 
f Kr i faraonernas Egypten) aldrig har 
slutat cirkulera och skörda nya offer.

I Pakistan startade WHO 1994 den för-
sta av årligen återkommande poliovac-
cinationskampanjer (NID, National 

Immunization Days), i hög grad sponsrade 
av västerländska Rotary-klubbar vars med-
lemmar ofta deltagit som NID-volontärer. 
  Detta var ett initiativ som under det för-
sta decenniet ledde till stora framgångar 
och 2005 rapporterades i Pakistan endast 
28 fall av akut, polioorsakad slapp förlam-
ning (AFP, acute flaccid paralysis), att jäm-
föra med 777 fall under 1990.

 Det året, 2005, startade Maulana Fazlullah 
sin s.k. Mullah radio, som blev viktig för 
taliban-rörelserna i Afghanistans gränsom-
råden, i nordvästra delarna av Swat-provin-
sen som är hemort för Malala Yousufzai. 
 Med radioandakterna följde också bud-
skapet att poliovaccinationerna var en del 
av en västerländsk sammansvärjning för att 
göra barnen sterila och på så sätt få kon-
troll över den muslimska världen. Inom ett 
år sändes liknande budskap från en drygt 
handfull andra FM-stationer i framför allt 
nordvästra delarna av Waziristan – om-
råden vilka gränsar mot Afghanistan och 
som är en del av det som ofta kallats Tribal 
areas vilka tillhör Pakistan, men med hög 
grad av eget självbestämmande. 

Bannlysning av poliovaccin
En första attack i Swat 2005, riktad mot 
personer som deltog i NID, har sen följs av 
andra och läget förvärrades radikalt sedan 
ledare i hela Waziristan i början av 2012 
utfärdade en bannlysning av poliovaccina-

törer. Det var första gången ett helt geo-
grafiskt område förklarat krig mot NID. 
Mest uttalat har problemen visat sig vara i 
områdena norr och nordväst om Peshawar, 
i Khyber Pakhtunkhwa provinsen med 
närområden, där det rapporterades 45 av 
totalt 58 fall av AFP under 2012
 Förutom misstankar att poliovaccinet är 
förorenat av anti-muslimer, har hälsoar-
betare anklagats för att egentligen fungera 
som utländska spioner. Den brasan fick i 
hög grad bränsle då en pakistansk läkare 
anklagades för att under 2011, med en 
vaccinationskampanj som täckmantel, ha 
hjälpt amerikanska CIA i deras jakt på 
Usama bin laden – al Qaidas ledare, som 
också lokaliserades och dödades i Abbotta-
bad, mitt i ett av Pakistans militära centra.
Sedan slutet av 2012 har rapporterats 40 
mord i samband med NIDs i Pakistan, 
jämte ett flertal andra övergrepp riktade 
mot såväl pakistanier som utländska frivil-
ligorganisationer. 
 De 11 lärare som i november 2013 kid-
nappades av en grupp radikaler knutna 
till Lashkar-e-Islam släpptes efter förhand-
lingar med lokala byäldste. Allt oftare be-
ledsagas dock olika attacker på vaccinarbe-
tare av krav på stopp för de amerikanska 
s.k. drönar-attackerna. Ibland har det varit 
mindre tydligt om dråpslagen varit riktade 
specifikt mot NID-arbetet eller olika ame-
rikanska militär-insatser, alternativt varit 
en del av någon annan hämndaktion. Som 
exempel är ca 20 % av Pakistans 180 mil-
joner invånare shiia-muslimer och förra 
året dödades sex personer och 52 skadades 
vid en bombräd mot ett shiia-dominerat 
område i hamnstaden Karachi. En grupp 
talibaner meddelade att det var en veder-
gällning för attacken veckan innan, mot en 
sunni-madrass/skola i Rawalpindi. 

Pakistan skyller på andra länder
Inte sällan rapporteras i media att pakis-
tanska talespersoner uppgett att landets 
polioproblem beror på situationen i det 
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The only available beta-lactam with 
MRSA efficacy in cSSTI*,1

q Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Zinforo (ceftarolinfosamil) Rx EF SPC 2012-08-23 tillhör klassen cefalosporiner och är indicerat för behandling av vuxna 
vid komplicerade infektioner i hud- och mjukdelar och samhällsförvärvad pneumoni. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer 
för lämplig användning av antibakteriella medel. Från 18 års ålder. Förpackningen innehåller 10 vialer med vardera 600 
mg pulver till koncentrat för infusionsvätska. För information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, doseringar 
och pris se www.fass.se

*. cSSTI stands for complicated skin and soft tissue infections  1. Casapao A, Steed M et al. Expert Opin. Pharmacother 2012.13;8:1177-1186
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söndertrasade västra grannlandet Afgha-
nistan, men att problemen även förstärks 
av polioutbrott i grannlandet i norr, Kina.   
  Ibland har dessa uttalanden kommit i be-
stickande närhet till stora översvämningar 
och andra naturkatastrofer som drabbat 
Pakistan och mer eller mindre bidragit 
till att harpunera NID-kampanjer. Sam-
tidigt har det poliovirus som mest frek-
vent cirkulerar i Pakistan - vildvirus typ 
1 (WPV1) - under senare år isolerats på 
flera håll i Mellanöstern; i december 2012 
i Kairos avloppsvatten, sen februari  2013 
i Israel, på Västbanken samt i Gaza. Under 
hösten 2013 rapporterades AFP hos barn i 
nordöstra Syrien – det första polio-utbrot-
tet sen 1999 i Syrien, där vaccinationstäck-
ningen så sent som 2010 var över 90 %.

Sammanfattning
Sammantaget har vi med råge fjärmats från 
det mål som 1988 uttalades från WHO, 
att vi vid millennieskiftet 2000 skulle ha 

en poliofri värld (definierat som minst 3 år 
utan några nya poliofall). Men faktum är 
att antalet poliofall under dessa 16 år har 
minskat med 99,9%(!) och under 2011 
rapporterades 647 fall av AFP i 17 länder, 
att jämföra med 350 000 poliofall 1988 i 
125 länder.
 Av de 647 AFP-fallen under 2011 diag-
nostiserades 1/3 i Pakistan och antalet 
drabbade i Pakistan har stigit (58 fall un-
der 2012 och 91 fall under 2013). De 0,1 
% som återstår av WHOs mål för polio-
fri värld från 1988 är alltså en betydande 
utmaning, som har väckt många ännu 
obesvarade frågor. Det gäller frågor kring 
tro och politik, men också spörsmål inom 
immunologi och epidemiologi – såsom 
metodologi för polioövervakning i Sveri-
ge och andra icke-endemiska länder, samt 
optimal användning och säker tillgång till 
vaccin. Två vacciner finns,  det av Jonas 
Salk inaktiverade poliovaccinet – som är 
det vilket alltid använts i Sverige – res-
pektive Albert Sabins levande försvagade 
vaccin, OPV. Det senare är mycket bero-
ende av en väl fungerande kylkedja. De-
thar ändå sedan dess tillkomst i början av 
60-talet helt dominerat globalt, inte minst 
under gångna decenniers NIDs kampan-
jer, då miljontals småbarn öppnat munnen 
och fått 2 droppar OPV, vanligen tillsam-
mans med en violett fingertopp som ett 
vaccinationsbevis.
 Det är nog som han sa, JP Sartre, att för 
att existera måste man välja, men valet är 
inte så enkelt vare sig för föräldrar eller för 
de ungefär 80 000 fältarbetare som i Pakis-
tan årligen har att fundera över om deras 

ersättning – $15 (ca.100 kr) för tre dagars 
arbete – är värt den risk det nu innebär att 
medverka i NID-kampanjer.

Inger Andersson von Rosen
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Räkna med Heracillin® 1 g för att döda alla staff ar*

För säker avdödning av stafylokocker ska Heracillin® (fl ukloxacillin) doseras 1 g x 3 per dag.2, 3 
Den rekommenderade dosen för Heracillin® vid behandling av hud- och mjukdelsinfektioner 
samt vid infektion i lungor har höjts till 1 g x 3 från tidigare 0,75 – 1 g x 3. Doser under 1 g 
ger suboptimal eff ekt och ökar risken för recidiv och spridning av resistenta bakterier.3

Referenser: 1. SmPC. 2. Odenholt, Inga (2011), Antibiotika och resistens. I: Ramström, Helena (red), Läkemedelsboken 2011-2012, Läkemedelsverket, s.655-666. 
3. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), Dosering av antibiotika: Farmakokinetik och farmakodynamik (elektronisk) (2009-01-15). Tillgänglig: 
http://www.srga.org/(2012-06-18).

*Stafylokocker.  **Normal vuxendosering vid hud- och mjukdelsinfektioner samt infektion i lungor

Heracillin (fl ukloxacillin), Rx.F. ATC-kod: J01CF05. Indikation: Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifi eras. Hud- och mjuk-delsinfektioner. Infektioner i leder och skelett samt lungor. 
Styrka, förpackningsstorlekar och pris (AUP): Filmdragerade tabletter 1 g i burk : 21 st, 169:50 kr. 30 st, 223:00 kr. 75 st, 490:50 kr (Prisuppgifter från www.tlv.se jan. 2014). Produktresumé senast granskad 
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  1 g- tablett

750 mg x 3

1854-016-jan.-2014. Infekt.läk.nr.2-14.

= rätt!

Uppnå optimal dosering – förskriv Heracillin® 1 g x 3 per dag**

Inger Andersson von Rosen

Inger är infektionsläkare och arbetar 
numera på Socialstyrelsen med smitt-
skyddsfrågor. Hon har tidigare arbetat 
flera år i Afghanistan med bostad i Pes-
hawar, huvudstad i pakistanska NWFP 
(North West Frontier Province), och har 
kunskaper om och engagemang för 
denna del av världen.

Vi har därför bett henne kommentera 
situationen kring poliovaccinationer i 
Pakistan. 



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 146

Första veckan på Muhimbili i Tanza-
nias huvudstad Dar es Salaam har 
både varit intressant, sorglig och 
frustrerande på flera olika sätt. Muh- 
imbili National Hospital är ett natio-
nal referral hospital och University 
teaching hospital med ca 900 säng-
platser och är alltså sjukhuset som 
jag ska hänga på de närmaste fyra 
månaderna. Först för auskultation 
eller vad man ska kalla det, på medi-
cinkliniken, och sen för att göra mitt 
ST-forskningsarbete, med arbetsti-
teln”Referral and admission to the 
ICU at Muhimbili National Hospital”. 

Mwaisela

Efter en ganska omständlig registre-
ringsprocess hos diverse olika che-
fer, professorer och administratörer 

började jag auskultera på infektionsavdel-
ningen för kvinnor på Internmedicink-
liniken - Mwaisela. En hel del energi har 
gått åt att förstå alla olika, för mig nya, 
begrepp, förkortningar och läkemedels-
namn men också åt att hela tiden ta för 
sig, få vara delaktig samt minimera mäng-
den kulturella misstag som jag tanklöst 
tenderar att göra hela tiden. Hierarkin är 
stark och jag har svårt att hitta en plats i 
den som observerande ST- läkarmzungu. 
Nu har det börjat lossna lite, dels har de 
nog börjat vänja sig lite vid mig, och dels 
har jag mer börjat aningens lite förstå hur 
saker funkerar och hur jag ska bete mig.
 Infektionsavdelningen delas med Lung-
medicin och består av 24 sängplatser i ett 
stort rum. Sjuksköterskorna har en liten 
öppen expedition/reception där också det 
enda handfatet finns. Vattnet i kranen 
fungerar dock inte utan man får ta vatten 
ur en hink som står under. Strax utanför 
expeditionen finns ett litet skrivbord och 
två pinnstolar till doktorerna. Patienterna 

är oerhört sjuka. De flesta är remitterade 
från andra småsjukhus på landsbygden.  
 Många kommer i sent skede och har ofta 
varit hos traditional healers innan. 

HIV och följdsjukdomar
Den i särklass vanligaste diagnosen är så-
klart HIV med någon form av följdsjuk-
dom; tuberkulos, cryptococcusmeningit, 
Kaposis sarkom, cerebral toxoplasmos, 
wasting syndrome eller komplikationer 
av HIV-behandling. De vanligaste biverk-
ningarna är njursvikt av Tenofovir eller 
anemi av Zidovudin. Ett blodvärde på 50 
g/l är inget ovanligt och resulterar sällan i 
blodtransfusion. En patient idag som hade 
hb 35 g/l blev dock ordinerad blodtrans-
fusion. De ARV-kombinationer som an-
vänds verkar vara i enlighet med WHO’s 
rekommendationer. I första hand använ-
der man AZT som det är bättre tillgång på 
än ABC om jag förstått rätt. PI’s används 
bara som 2a linjens behandling. För be-
handling av cryptococcus används högdos 
Flukonazol och för toxoplasmos Trimsulfa. 
Standardantibiotika mot de flesta vanliga 
bakteriella infektioner är Ceftriaxon. 
 Test för Cryptoccus-antigen i blod finns 
inte och bara ibland finns ordentliga en-
gångs-nålar för lumbalpunktion varför 
man oftast måste använda trubbiga gamla 
steriliserade nålar. Oftast behandlar man 
på klinisk misstanke utan vidare diagnos-
tik, dvs HIV med låga CD4-celler + kon-
fusion eller medvetandesänkning, vilket 
utgör en ganska stor andel av patienterna 
på avdelningen. De allra flesta får helt en-
kelt både lite Ceftriaxon, Flukonazol och 
trimsulfa.
 Eller ordineras i alla fall, vilket inte är 
samma sak som att läkemedlen faktiskt ges 
eftersom de ofta är slut. Samma sak gäller 
provtagning. I veckan tog tex reagenset för 
analys av CD4 celler slut.  

Svårt att hjälpa
Radiologi ordineras frikostigt, även skikt-
röntgen och magnetkamera - i de fall pa-
tienterna eller deras anhöriga kan betala. 
 Om patienten är vid medvetande eller an- 
höriga på landsbygden går att nå. I övri-
ga fall finns någon slags socialtjänst som 
kopplas in. Men processen att få tag i an-
höriga som fyller i papper - kontakt med 
socialtjänsten - beställa röntgen - få tid för 
röntgen - få svar från röntgen - tar lååång 
tid. En 25-årig kvinna på avdelningen med 
HIV (eller ”seroconverted” - ett mindre 
laddat uttryck för HIV-positiv som ofta 
används) som legat medvetslös med hjärn-
hinneinflammation i två veckor fick äntli-
gen tid för MR igår men då var kontrasten 
slut så hon kom tillbaka oröntgad.  Bristen 
på pengar hos patienterna kan också få an-
dra konsekvenser - igår skramlade vi dok-
torer ihop till bussresan för att få iväg en 
kvinna som legat kvar på avdelningen bara 
för att hon inte har pengar till transporten 
hem (misstänkt Kaposis sarkom, väntar 
svar på biopsi).
 En hel del internmedicin förekommer 
också på infektionsavdelningen; diabetes, 
kardiomyopatier, lungödem, reumatisk 
systemsjukdom, hypertensiv encefalopa-
ti. CPAP finns inte men Furosemid och 
syrgas räcker rätt långt. En medvetslös 
kvinna med högt blodsocker låg med kuss-
maul-andning igår och jag föreslog lite för-
siktigt en blodgas. Det gick inte att få fram 
under dagen men ett dropp fick hon i alla 
fall. I morse när jag kom var hon död.

Utan fungerande verktyg
Läkarna verkar generellt trötta och emel-
lanåt oengagerade och desillusionerade 
vilket är ganska förståeligt när man arbe-
tar utan fungerande verktyg med så sjuka 
patienter. Och dessutom med undermålig 
lön. En ST-läkare tjänar ungefär hälften av 
månadshyran för vår lägenhet. Många har 
privat mottagning på eftermiddagarna/
kvällarna för att dryga ut inkomsten. 
 Nu är det i alla fall helg och jag ska pusta 
ut efter första Muhimbili-veckan.

Sofia Engdahl
ST-läkare i internmedicin med stort

intresse för infektionssjukdomar
Universitetssjukhuset i Linköping

Rapport från ett sjukhus i Tanzania
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Rapport från specialitetsföreningarnas 
representantskapsmöte 140318

Magnus Andersson öppnade mötet 
och förrättade upprop. Inledning av 
Marie Wedin. Läkare och ledarskap. 
Viktigt med läkare som verksam-
hetschefer inom vården. Förbundet 
skall inventera hur det ser ut nu och 
hur det utvecklats över tid. Förbun-
det har flera möjligheter att stödja lä-
kare i chefsbefattningar med utbild- 
ning mm.

Göran Stiernstedt i egenskap av na-
tionell samordnare för effektivare 
resursutnyttjande inom vården.  

Varför har Sverige så få öppenvårdsbesök 
och vårdplatser trots att vi har så många 
läkare och sjuksköterskor? Vad gör vi åt IT 
i vården?
  - Kan vi styra bättre med ersättningssys-
temen? Systemet gynnar enkla åtgärder 
och friska patienter. Ingen vill ta hand om 
tunga geriatriska patienter. Svår fråga en-
ligt GS.
  - Obalans mellan specialistvård och pri-
märvård i Sverige. Dålig kontinuitet inom 
primärvården skapar problem. Detta 
stämmer sannolikt enligt GS.
 - Allt för stort fokus på budget gör att 
medicinska prioriteringar blir fel vilket 
kostar pengar i andra änden. Överbelägg-
ningar minskar effektiviteten. Stämmer 
delvis enligt GS.  Antalet vårdplatser på-
verkar bara till en del antalet överbelägg-
ningar. Man måste titta på detta från fall 
till fall.
  - Hur förbättrar vi kontinuiteten i vård- 
en? Kan ersättningssystem premiera kon- 
tinuitet? Viktig fråga enligt GS. Den störs-
ta ekonomiska förlusten till följd av sta-
fettläkare beror på bristande kontinuitet 
och inte på lönekostnader.
  - Hur får vi våra distriktsläkare att stan-
na på sina arbetsplatser och arbeta heltid? 
Viktig och svårlöst fråga enligt GS.
  - Vem gör vad i vården? Vilka arbetsupp-
gifter måste göras av läkare och vilka kan 
göras av andra? GS kommer att titta på 
detta.
  - Skadan av evig omorganisation och för-
ändrade ersättningssystem. Enighet kring 
att detta är fel väg att gå, men hur gör vi 
istället?
  - Hur uppnår vi en mer balanserad ut-

bildning av specialister? Decentralisering-
en och de många landstingen skapar pro-
blem enligt GS.
  - Hur kan vi använda IT för att öka effek-
tiviteten istället för att skapa hinder? HIV 
och reumatologi lyftes som goda exempel. 
Stort ansvar för utvecklingsarbete ligger 
hos specialiteterna enligt GS.
 - Vi kan förbättra sammarbete och flöde 
kring patienten. Olika personalkategoriers 
scheman är inte synkroniserade. Under-
sökningar och lab saknas inför mottag-
ningsbesök etc. 

Kvalitetsregister
Ulf Haglund, Uppsala. Från början var re-
gister initiativ av enskilda entusiaster.  
 Nu är finansieringen centraliserad och 
med detta följer större krav och åsikter om 
hur registren skall fungera. UH har fått i 
uppdrag av SLS att utreda vilken formell 
förankring kvalitetsregistren har i speciali-
tetsföreningarna. I ett första steg görs en 
kort web-enkät (skall ha gått ut till ordf/
vetenskap sekr den 3/3).  Har vi fått den? 
Sista svarsdatum den 29/3. Synpunkter 
framfördes kring vem som har ansvaret för 
registren. Är det rimligt att det baseras på 
frivilligt arbete? Hur löser vi automatisk 
överföring av data från journalsystem till 
registren? 

Aktuellt på fortbildningsområdet
Turid Stenhaugen, SLF.  
 - Nytt yrkeskvalifikationsdirektiv. Krav 
på harmonisering inom EU och nationellt 
ansvarstagande för och reglering av fort-
bildning. Skall vara implementerat 2016. 
Sverige, Portugal och Malta saknar detta.  
Remiss hösten 2014? Proposition janua-
ri 2015? SLF skrivelse till UtD där man 
föreslår en föreskrift med utgångspunkt i 
regleringen av ST utbildning. Gemensam 
föreskrift för alla vårdkategorier troligt.
 - Projektet Fortbildning i dialog pågår i 
väntan på en nationell föreskrift. Pilotpro-
jekt under hösten 2014, klart jan 2015.

Specialitetsföreningarnas roll
Anders Bengtsson, SLF. Genomgång av 
specialitetsföreningarnas roll inom förbund 
och sällskap. Diskussion kring bättre sam-
marbete/samordning mellan SLS och SLF. 

Revidering av föreskrifterna om lä-
karnas ST.
Ragnhild Mogren och Febe Westberg, SoS. 
Den nya föreskriften skall träda i kraft 1/1 
2015. Remiss sommaren 2014!
-  Ny specialitetsindelning
-  6 nya specialiteter (bla vårdhygien)
-  Specialitetsövergripande kunskapsbas
-  Målområde A B och C där C motsvara  
 specialitetsspecifika mål.
-  Ny definition av kurs: strukturerad ut- 
 bildningsaktivitet som utgår från upp 
 ställda utbildningsmål. Webutbildning- 
 ar mm OK. Intyg på uppnådd kompe- 
 tens krävs.
-  KuST: lämpliga ämnesområden för kur- 
 ser under ST.
-  SKiLLS: ett projekt som utvecklat kom 
 petensmål för målområde B.

Utbildningsfrågor i vårdvalssystem
Thomas Parker och Anna-Clara Olsson, 
SLF. Skåne och Stockholm står idag för 
80 % av vårdval inom specialiserad vård. 
Berör ett antal specialiteter men inte in-
fektion. 
 Jag lämnade mötet under den här punk-
ten för att hinna till dagis. Kvar på dagord-
ningen fanns då en rapport från LIPUS.

Hälsningar
Magnus Hedenstierna
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Avhandlingar inom infektionsområdet
Förord av Cecilia Rydén
Jag gläder mig så varje gång jag får napp på 
mina förfrågningar angående avhandlings-
sammanfattningar till Infektionsläkaren! 
Tyvärr är mitt fiskande inte alltid lika lycko-
samt som jag önskar, och jag vill därför 
dels denna gång varmt tacka Åse för ned-
anstående läsvärda sammanfattning och 
dels rikta en uppmaning till alla infek-
tionsaktiva doktorander som står i begrepp 
att lägga fram en avhandling samt till er 
som är disputerade under senaste året: 
 Kontakta mig! Här nedan framgår vad 
det är vi önskar ha med, dvs sammanfatt-
ningen på svenska, lite om er själva samt 
ett foto. Inte så komplicerat kan det tyck-
as, eller hur? Och så viktigt att vi på detta 
trevliga sätt kan läsa vad som pågår inom-
vetenskapligt i vårt fält! Räds inte att kon-
takta mig på cecilia.ryden@skane.se.  
  Tro mig, som vetenskaplig redaktör blir 
jag sällan överhopad av alster! Vårsolen ly-
ser, i Skåne slår magnolian ut nu kring 1 
april och jag ser fram emot att mitt upprop 
hörsammas!

Avhandlingssammanfattning

Författare: Åse Östholm Balkhed
Klinik: Infektionskliniken i Östergötland
Titel: Extended-Spectrum ß-Lactamase- 
Producing Enterobacteriaceae- Antibiotic 
consumption, Detection and Resistance 
Epidemiology
Huvudhandledare: Prof. Lennart E. Nils- 
son, Klin. Mikrobiologi
Bihandledare: Prof. Håkan Hanberger, Prof 
Hans-Jürg Monstein, M.D. Anita Hällgren 
Tidpunkt för disputation: 11/4 2014
Opponent: Prof. Mats Kalin, Stockholm

Resumé av avhandlingen:
 Gramnegativa tarmbakterier tillhörande 
familjen Enterobacteriaceae kan orsaka 
urinvägsinfektioner men även allvarligare 
infektioner såsom till exempel pyelonefrit, 
sepsis och postoperativa bukinfektioner. 
 De orsakande bakterierna kommer ofta 
från patientens egen tarmflora. Under de 
senaste åren har produktion av ”extended 
spectrum beta lactamases” (ESBL) hos 
gramnegativa bakterier blivit ett snabbt 
växande antibiotikaresistensproblem över 
stora delar av världen. Ofta har bakterier 

med ESBL även förvärvat resistensmeka-
nismer mot andra antibiotikagrupper, dvs. 
multiresistens. Patienter infekterade med 
dessa bakterier riskerar att svara sämre eller 
inte alls på behandling med antibiotika. I 
avhandlingen beskrivs ESBL-produceran-
de Enterobacteriaceae ur flera aspekter.  I 
det första delarbetet utvecklade vi en mo-
lekylärbiologisk analys för att påvisa ES-
BL-gener hos Enterobacteriaceae i kliniska 
prover. I delarbete 2 studerades förekom-
sten av ESBL-producerande Enterobacte-
riaceae i kliniska odlingar under perioden 
2002-2007 i Östergötland och dessa var 
fortfarande på en låg nivå och under sam-
ma period var förbrukningen av antibio-
tika oförändrad. I vår region, precis som i 
övriga Europa, dominerar ESBL-enzymer 
tillhörande CTX-M grupp 1. I delarbete 
3 och 4 testades olika antibiotika för att se 
vilka preparat som ESBL-producerande E. 
coli bakterier är känsliga för och som skul-
le kunna vara möjliga behandlingsalterna-
tiv. Bland antibiotika som kan tas peroralt 
var det fosfomycin (finns enbart att tillgå 
på licens), nitrofurantoin och mecillinam 
som mer än 90 % av bakterierna var käns-
liga för. Ytterligare behandlingsalternativ 
är karbapenemer, colistin, tigecyclin, och 
amikacin men nackdelen med dessa är att 
de måste ges parenteralt.

Skillnaderna mellan grupperna
 Det framkom skillnader i känslighet mel-
lan olika grupper av ESBL-enzymer där 
CTX-M grupp 9 är generellt mer känsliga 
för antibiotika än CTX-M grupp 1-pro-
ducerande bakterier. Sextioåtta procent av 
alla ESBL-producerande E. coli som vi un-
dersökte från Östergötland var multiresi-
stenta det vill säga resistenta mot flera olika 
grupper av antibiotika och det medför att 
infektioner orsakade av dessa bakterier blir 
svårbehandlade. I delarbete 5 undersökte 
vi huruvida resande till länder med hög fö-
rekomst av ESBL-producerande tarmbak-
terier medför en risk för förvärvande av så-
dana bakterier till tarmfloran, och vi fann 
att ca 30 % av studiepersonerna förvärvade 
ESBL-producerande tarmbakterier när de 
reste utanför Norden. Risken var störst vid 
resor till den indiska subkontinenten, följt 
av Asien och Nordafrika. Resenärerna som 
blev bärare av ESBL-producerande bakte-

rier i tarmfloran under resan rapporterade 
oftare besvär från buken såsom exempelvis 
diarré i samband med utlandsresan och 
dessutom innebar ålder 65 år eller äldre en 
ökad risk för bärarskap. Det finns ett stort 
behov av nya antibiotika utvecklas för att 
kunna behandla multiresistenta gramne-
gativa infektioner samtidigt som det bör 
betonas att det inte är lösningen på pro-
blemet med antibiotikaresistens. Det krävs 
åtgärder på global nivå med tillgång till 
rent vatten och fungerande avlopp, dess-
utom krävs förbättrad mikrobiologisk di-
agnostik, hygien och rationell användning 
av antibiotika inom både human- och ve-
terinärmedicin.

Åse Östholm Balkhed

   AKTUELLA AVHANDLINGAR

Lite om mig själv
Ursprungligen kommer jag från Strängnäs 
och flyttade till Linköping 1992 för att läsa 
medicin på Hälsuniversitetet. Därefter AT- 
tjänstgöring i Norrköping och sedan 2000 
har jag arbetat på Infektionskliniken i Lin-
köping. Att det blir infektionsmedicin beror 
på den stora spännviden inom ämnet och 
att vi till stor del botar våra patienter vilket 
ger stor tillfredsställelse, jag går fortfaran-
de varje dag till jobbet med stor arbets-
glädje och nyfikenhet! Sedan 2007 är jag 
studierektor vid kliniken och tycker det är 
utmanande att förbättra ST-utbildningen. 
 Mitt intresse för ESBL väcktes under rand-
ning på mikrobiologen 2002 då vi hittade 
de första isolaten i Östergötland och då 
började vi samla på alla ESBL-stammar, 
fundera över analysmetoder samt vad ES-
BL-ökningen berodde på vilket ledde vidare 
till denna avhandling. Dock tog det sin tid 
att få ihop avhandlingen eftersom tre av 
mina fyra söner föddes under denna tidspe-
riod, och av samma anledning har jag inte 
mycket egen tid för fritidsintressen. Om 
jag har tid över så ägnar jag den gärna åt 
film, böcker, bakning, trädgårdsarbete och 
att löpträna i skogen. Efter disputationen 
kommer jag att fortsätta arbeta med resi-
stensproblematik och rationell antibiotika-
användning inom STRAMA i Östergötland 
samt på forskningssidan fortsätta studier 
av tarmflorans betydelse.
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Ta inte i mer än nödvändigt

Dificlir™ (fidaxomicin) verkar selektivt mot Clostridium difficile  
och bevarar den naturliga tarmfloran.1–4

Referenser: 1. Dificlir produktresumé. 2. Cornely et al. Lancet Infect Dis 2012; doi: 10.1016/S1473–
3099(11)70374–7. 3. Louie et al. CID 2012;55 (Suppl 2). 4. Louie et al. Antimicrob Agents Chemother 
2009;53:261–3. DIFICLIR 200 mg filmdragerade tabletter (fidaxomicin). Medel vid tarminfektioner 
(A07AA12). Indikationer: Dificlir är indicerat för behandling av Clostridium difficile-infektion (CDI) även 
känd som C. difficile-associerad diarré (CDAD) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer rörande 

användning av antibakteriella medel. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: överkänslighetsreaktioner 
inkluderande svår angioödem har rapporterats. Om allvarlig allergisk reaktion uppstår under behandling med Dificlir, ska behandling med läkemedlet avbrytas och lämpliga åtgärder 
vidtagas. På grund av begränsade kliniska data bör fidaxomicin användas med försiktighet till patienter med svårt nedsatt njurfunktion, måttligt till svårt nedsatt leverfunktion,  
pseudomembranös kolit samt fulminant eller livshotande CDI. Det finns inga data från patienter med samtidig inflammatorisk tarmsjukdom. Fidaxomicin bör användas med för-
siktighet hos dessa patienter på grund av risken för ökad absorption och den potentiella risken för systemiska biverkningar. Samtidig administrering av potenta P-glykoproteinhäm-
mare, t.ex. ciklosporin, ketokonazol, erytromycin, klaritromycin, verapamil, dronedaron och amiodaron, rekommenderas inte. Interaktioner: fidaxomicin är ett P-gp-substrat. Sam-
tidig administrering av engångsdoser av P-gp-hämmaren ciklosporin A och Dificlir till friska frivilliga gav en 4- respektive 2-faldig ökning av C

max
 respektive AUC för fidaxomicin och 

en 9,5- respektive 4-faldig ökning av C
max

 respektive AUC för den aktiva huvudmetaboliten OP-1118. Eftersom den kliniska relevansen av denna exponeringsökning är oklar, rekom-
menderas inte samtidig administrering av potenta P-gp-hämmare, såsom ciklosporin, ketokonazol, erytromycin, klaritromycin, verapamil, dronedaron och amiodaron. Fidaxomicin 
kan vara en mild till måttlig hämmare av intestinalt P-gp. DIFICLIR (200 mg två gånger dagligen) hade en liten men inte kliniskt relevant effekt på digoxinexponering. Dock kan en 
större effekt på P-gp-substrat som har en lägre biotillgänglighet och är mer känsliga för hämning av intestinalt P-gp, såsom dabigatranetexilat, inte uteslutas. Biverkningar: de 
vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna var kräkningar (1,2 %), illamående (2,7 %) och förstoppning (1,2 %). Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100): hudutslag, klåda, minskad 
aptit, yrsel, huvudvärk, dysgeusi, bukspänningar, flatulens, muntorrhet, ökat alaninaminotransferas (ALAT). Ingen känd frekvens: allergiska reaktioner (angioödem, dyspné).  Detta 
läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rap-
portera varje misstänkt biverkning. Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ej förmån. Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma Europe B.V, Nederländerna. 

Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö. Texten är senast uppdaterad 11.2013 och baserad på produktresumé daterad 
27.06.2013. För ytterligare information, se www.fass.se. 
Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö. Telefon 040-650 15 00. Fax 040-650 15 01. info.se@astellas.com. www.astellas.se.

DIF-140054   03.2014

För mer information www.dificlir.se

Fallseminarium på Comwell Aspenäs i 
Lerum 1-2 september 2014

Svenska Infektionsläkarföreningens 
Specialistutbildningskommitté (SP- 
UK) inbjuder ST-läkare i infektions-
sjukdomar till utbildning som baseras 
på autentiska fall. 

Den 1-2 september anordnas ett 
seminarium för 18 deltagare. 
Fallen presenteras med så kallad 

case-metodik och utbildningen skall ses 
som ett komplement till SK-kurser.
 I checklistan rekommenderas att man del-
tar i fallseminarium 1-2 gånger under sin 
ST.

Kurslokal
Comwell Aspenäs i Lerum, ca 2 mil från 
Göteborg och ca 2 mil från Landvetter 
flygplats.

Kurstid
1-2 september. Vi startar med lunch och 
avslutar efterföljande dag med sen lunch.

Pris
4500 kr exklusive moms. Priset inkluderar 
boende i enkelrum samt alla måltider.

Anmälan
Varmt välkommen med anmälan senast 
den 23 maj 2014. Detta görs via mail till 
maria.menonen@hansen.se.
 Anmälan skall innehålla namn, person-

nummer, klinik, adress, telefon(inkl mo-
bil), mailadress, ev. specialkost, hur många 
månader du har kvar till specialistkompe-
tens samt hur många fallseminarium du har 
deltagit i tidigare och när. Skriv också om 
du har din verksamhetschefs godkännan-
de och faktureringsadressen inkl referens-
nummer. Märk mailet: Fallseminarium. 
 Bekräftelse och faktura skickas efter att 
anmälningstiden har gått ut. Vår målsätt-
ning är att snarast efter att anmälningsti-

den har gått ut ge besked om vilka som har 
antagits. Vi kommer att prioritera de som 
inte har varit med tidigare och de som har 
kort tid kvar till specialistkompetens samt 
att sträva efter god spridning mellan olika 
kliniker.

Vid frågor kontakta
Anna Widell

anna.widell@vgregion.se

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hjälp oss att rädda dig.
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Gilead Sciences Nordic Office, Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna  SWEDEN. Phone +46 8 5057 1800 www.gilead.com

•  Bevisat god effekt vid invasiv   
  aspergillus- och candida 
  infektioner 1,2

•  In vitro-fungicid effekt mot  
  aspergillus och candida 3

•  Väl dokumenterad effekt och   
  säkerhet med mer än 900 000   
  behandlade patienter 4

AmBIsome® VId 
InVAsIVA 
sVAmpInfektIoner

Namn: Ambisome® (amfotericin B inkapslat i liposomer Rx,F) 50 mg pulver till infusionsvätska, lösning. ATC-kod: J02AA01 Dosering: Vuxna patienter: Systemiska svampinfektioner: Inledande terapi: 
daglig dos av 1,0 mg per kg kroppsvikt, kan ökas vid behov upp till 3,0 mg per kg kroppsvikt. Visceral leishmaniasis: En dos av 1,0 till 1,5 mg per kg kroppsvikt och dag i 21 dagar eller 3,0 mg per kg 
kroppsvikt och dag i 10 dagar. Empirisk behandling av febril neutropeni: Rekommenderad dygnsdos 3,0 mg/kg kroppsvikt. Barn: Doseringen skall beräknas per kg kroppsvikt på samma sätt som för 
vuxna. Indikationer: Svåra systemiska och djupa svampinfektioner. Hänsyn bör tas till officiella behandlingsriktlinjer för patienter med systemiska och djupa svampinfektioner. Empirisk behandling av 
förmodad svampinfektion hos neutropena patienter med feber. Visceral leishmaniasis. Kontraindikationer: Överkänslighet mot amfotericin B eller andra ingående substanser. Varningar och försik-
tighet: Anafylaxi och anafylaktoida reaktioner har rapporterats i samband med AmBisomeinfusion. Om en svår anafylaktisk/anafylaktoid reaktion uppträder, skall infusionen omedelbart avbrytas och 
patienten skall inte ges ytterligare AmBisome-infusioner. Interaktioner: Samadministrering med nefrotoxiska läkemedel: (t.ex. ciklosporin, aminoglykosider och pentamidin) kan höja risken för läkeme-
delsinducerad njurtoxicitet hos vissa patienter. Samadministrering med kortikosteroider, kortikotropin (ACTH) och diuretika kan förstärka hypokalemi. Digitalisglykosider: AmBisome-inducerad hypoka-
lemi kan förstärka digitalistoxicitet. Muskelavslappande medel: AmBisome-inducerad hypokalemi kan förstärka den muskelförlamande effekten av avslappande medel (t.ex. tubokurarin). Antimykotika: 
Samtidig användning med flucytosin kan öka toxiciteten hos flucytosin möjligen genom ökat cellupptag och/eller försämrad renal utsöndring. Cancerläkemedel: Användning samtidigt med cancerläke-
medel kan öka potentialen för njurtoxicitet, bronkospasm och hypotension. Försiktighet skall iakttas vid samtidig behandling med cancerläkemedel. Leukocyttransfusioner: Akut lungtoxicitet har rappor-
terats hos patienter som fått amfotericin B (i form av natriumdeoxikolatkomplex) under eller strax efter leukocyttransfusioner. Det rekommenderas att sådana infusioner ges med så långt mellanrum som 
möjligt och att lungfunktionen övervakas. Graviditet och amning: (B2 och IVa) AmBisome skall enbart användas under graviditet och amning om de möjliga fördelarna överväger de potentiella riskerna. 
Biverkningar: Feber och frossa/stelhet är de mest frekventa infusionsrelaterade reaktionerna som kan förväntas. Mindre vanliga reaktioner var: åtstramande känsla eller smärta i bröstkorgen, dyspné, 
bronkospasm, hudrodnad, takykardi, hypotoni och muskeloskeletal smärta (beskriven som smärta i lederna, ryggen eller i skelettet). Förpackning: 10 injektionsflaskor innehållande 50 mg pulver till 
infusionsvätska. Ytterligare information: Vid förskrivning och för aktuell information om villkor i förmånssystemet, förpackningar och priser se www.fass. se. Baserad på produktresumé: 2013-07-04. 
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Gilead Sciences Nordic Office, Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna  SWEDEN. Phone +46 8 5057 1800 www.gilead.com

1.  Cornely et al. Clin Infect Dis 2007;44 :1289-97. 

2.  Kuse et al. The Lancet 2007; 369 :1519-27.

3.  Groll AH, Kolve H. Eur J Clin Microbial Infect Dis 2004 ; 23 : 256-70. 

4.  Data on file- Gilead Sciences International LtD (June 2012).

   FALLBESKRIVNING

Tuberkulos eller inte?
Detta fall handlar om en tidigare frisk 
23-årig kvinna som är född i Somalia 
och som flyttar till Sverige vid 12-
års ålder. I samband med sin första 
graviditet 2008 inremitteras hon till 
infektionskliniken med tuberkulos-
frågeställning på grund av illamå-
ende, reflux och hosta. Utredning 
visar PPD 25 mm med blåsbildning. 
Lungröntgen, tuberkulosdiagnostik 
av ventrikelsköljvätska och rutinke-
mi är normalt. Bedöms inte ha någon 
aktiv sjukdom men får påbörja före-
byggande behandling mot latent tu-
berkulos med Isoniazid i 9 månader. 

Nästa gång infektionskliniken har 
kontakt med henne är 2011. På 
sensommaren besöker hon sin 

mor i en annan svensk stad. Hon har då 
fött sitt andra barn ett halvår tidigare. Hon 
har haft ryggsmärtor i ett par veckor, men 
smärtorna förvärras under besöket och 
hon söker vård. Man utför magnetkame-
raundersökning av ryggen som visar mul-
tipla utbredda kontrastladdande ödem-
förändringar i skelettet från Th9 och hela 
vägen ner till sacrum, även engagemang av 

acetabulum. Förändringarna har abscess-
liknande utseende. Bedöms som spondy-
lodiskit eller multifokal osteomyelit.
  Hon överförs till vår klinik och utreds 
inneliggande med misstanke på nysmittad 
eller reaktiverad tuberkulos. Det visar sig 
att hon bara genomförde 2 månader av 
den planerade Tibinide-profylaxen 3 år ti-
digare. Man får inte till någon punktion 
av förändringarna och eftersom hon har 
en lättare motorisk och sensorisk påverkan 
av vänsterbenet överförs hon till universi-
tetsklinik för ställningstagande till dekom-
primerande kirurgi och hjälp med invasiv 
provtagning.

Utredning
På universitetskliniken bedömer man av 
bildmaterialet att det varken är karaktäris-
tiskt för tuberkulos eller spondylodiskit, 
möjligen benmärgssjukdom, exempelvis 
lymfom. Ryggortopeden finner ingen ope-
rationsindikation. De neurologiska symp-
tomen från vänsterbenet bedöms som 
L5-syndrom. Punktionsbiopsi av kota L3 
utförs med diagnostik av PAD, 16S-PCR, 
cytologi, mykobakteriumdiagnostik, och 
vanlig odling. Brucella-serologi tas. Hon 

flyttas tillbaka till hemortskliniken.
 Det beslutas att påbörja behandling ex-ju-
vantibus mot tuberkulos i väntan på ut-
redningsresultat. Standardbehandling med 
Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid och 
Etambutol inleds. Får även Cefotaxim för 
att täcka låggradig misstanke om salmo-
nellos.
 Efter några dagar kommer svar på PAD 
som inger misstanke om högmalignt 
lymfom eller leukemi. PCR och direkt-
mikroskopi för mykobakterier negativa. 
Mykobakterieodlingar är pågående men 
övrig mikrobiologisk diagnostik negativ. 
Tuberkulosbehandlingen avslutas efter 5 
dygn och patienten överflyttas till hema-
tologisk klinik för fortsatt diagnostik och 
omhändertagande.
 Hon genomgår benmärgspunktion och 
erhåller en subcutan venport. Datortomo-
grafi av hjärna, buk och thorax utan säker 
patologi. Benmärgspunktionen visar inga 
patologiska förändringar men komplet-
terande svar på PAD från universitetskli-
niken inger misstanke om myelosarkom. 
Överförs åter till universitetsklinik, denna 
gång för hematologisk utredning.
 Perifer blodbild och benmärgsbiopsi nor-
mala. Universitetskliniken tvivlar på den 
myeloproliferativa diagnosen eftersom 
de inte kan reproducera resultatet av den 
första punktionen men planerar för ny 
punktion. Det finns uppgifter om att hon 
förbättrades i CRP och smärta under den 
tidigare tuberkulosbehandlingen och man 
önskar därför från hematologens sida att 
inleda behandling mot tuberkulos på nytt, 
vilket sker på hemorten.

Vad är det för fel på patienten?
Patienten känner sig sämre under innelig-
gande tuberkulostatikabehandling, orkar 
bara vara uppe någon timme per dag. Efter 
två veckor misströstar hon och maken. De 
har funderingar att åka till Tyskland för 
second opinion. Hematologerna rekom-
menderar aktiv exspektans av förloppet 
och fortsatt tuberkulosbehandling.   
  Vi infektionsläkare är tveksamma till tu-
berkulosdiagnosen på grund av uteblivet 
behandlingssvar, negativ mikrobiologisk 
diagnostik och atypisk radiologisk bild. 
Patienten utvecklar muskelryckningar från PETCT: Gjordes inför behandlingsstart på hematologen i Växjö: Uttalade spridda diffusa hyperme-

tabola områden i axiala skelettet, inklusive kotpelare, bäcken, humereus och femur bilat.
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PREZISTA®(darunavir):En tablett 800 mg1

Referens: 1. PREZISTA® (darunavir), SPC, mars 2014

Prezista® (darunavir). Virushämmande medel för systemiskt bruk, filmdragerad tablett (75 mg, 150 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg) samt oral suspension 100 mg/ml. ATC-kod. 
J05AE10. Rx. Kostnadsfritt enligt SmL. Indikation: Prezista administrerat tillsammans med lågdos ritonavir är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för 
behandling av vuxna patienter med humant immunbristvirus (HIV-1)-infektion samt för behandling av HIV-1-infektion hos ART-erfarna barn och ungdomar från 3 års ålder och 
som väger minst 15 kg. Dosering: Vuxna patienter och pediatriska patienter från 12 år och som väger minst 40 kg utan tidigare antiretroviral behandling (ART-naiva patienter): 
Den rekommenderade doseringen är 800 mg en gång dagligen tillsammans med ritonavir 100 mg en gång dagligen tillsammans med föda. För ART-erfarna vuxna utan mutationer 
associerade med darunavirresistens (DRV-RAMs)* och som har plasma HIV-1 RNA < 100 000 kopior/ml och CD4+ cellantal ≥ 100 celler x 106/l, kan en dosering med 800 mg en 
gång dagligen tillsammans med ritonavir 100 mg en gång dagligen tillsammans med föda användas. Till alla andra vuxna ART erfarna patienter eller om HIV-1-genoptypbestämning 
inte är tillgänglig, är den rekommenderade doseringen 600 mg två gånger dagligen tillsammans med  ritonavir 100 mg två gånger dagligen. Datum för senaste översyn av 
produktresumé: 03/2014. För fullständig produktresumé samt  information om förpackningar och pris se www.fass.se.* DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, 

L76V, I84V och L89V.

PREZISTA® (darunavir): En tablett 800 mg 
en gång  dagligen i kombination med andra 
anti retrovirala HIV läkemedel för 1:
•   Naiva patienter oavsett virusnivå.

•   ART-erfarna patienter utan mutationer associerade med 
darunavirresistens (DRV-RAMs) och som har plasma HIV-1 
RNA < 100 000 kopior/ml och CD4+ celltal ≥ 100 celler x 106/l.

armar och ben som hon beskriver som 
kramper. Man tolkar det som en möjlig 
biverkan av Isoniazid.
 Besked kommer från hemortshematolo-
gen efter drygt 2 veckors tuberkulosbe-
handling att man efter utvidgad diagnostik 
på universitetssjukhuset kommit fram till 
att patienten har en myeloproliferativ sjuk-
dom. Diagnosen blir monocytärt myelos-
arkom. Tuberkulosbehandlingen avslut- 
as för andra gången.
 Hematologen planerar nu start av induk-
tionsbehandling men får skjuta upp star-
ten lite eftersom patienten åker till Tysk-
land för second opinion.
 Återkommer från Tyskland en knapp må-
nad senare. Har då utvecklat påverkad pe-
rifer blodbild med trombocytopeni, anemi 
och omogna celler i diffen. Har feber och 
är i dåligt skick. Läggs in och behandlas 
med bredspektrumantibiotika. Hämtar sig 
från infektionsepisoden men fortsätter att 
försämras i den perifera blodbilden. 

Svårt att ställa rätt diagnos
Man inleder induktionsbehandling och 
ger då samtidigt förebyggande behandling 
som vid latent tuberkulos. Är i mycket 
dåligt skick. Har feber, pancytopeni, slem-
hinneblödningar från näsa, mun, urin och 
petektier. Svårt att hitta trombocyter som 

passar patientens HLA-typ.
  Efter en dryg månads besvär med infar-
ter, byte av olika antibiotika, infusioner 
och transfusioner klarar hon sig genom in-
duktionsbehandlingen och man tycker att 
benmärgsbilden talar för remission.
 Hon påbörjar cytostatikacykel nummer 
två och infektionsproblematiken kommer 
åter. Än värre blödningar från mun och 
underlivet. Utvecklar bild som vid sepsis 
och kräks blod. Vårdas på IVA. Man för-
söker vända situationen med fulla åtgärder 
kring neutropen infektion och stora blöd-
ningar. Hon är svullen och sviktar cirku-
latoriskt och respiratoriskt. Tyvärr går det 
inte lika bra andra gången och patienten 
avlider i ventrikeltakykardi följt av asystoli 
20 dagar efter att andra cytostatikacykeln 
påbörjats. Det har då gått drygt 7 månader 
sedan hon sökte för ryggsmärtorna första 
gången.
  Detta tragiska fall belyser att det ibland är 
svårt att ställa rätt diagnos trots omfattan-
de utredning. Diagnosen blev densamma 
i Tyskland. Vi har de senaste åren upplevt 
en ökad incidens av tuberkulos som sam-
varierar med ökad immigration från län-
der med hög tuberkulosincidens. Det är 
dock viktigt att ha andra differentialdiag-
noser än tuberkulos i åtanke i dessa fall när 
diagnostiken ej är entydig. 

Sebastian Jansson
ST-läkare Infektionskliniken Växjö

   FALLBESKRIVNING

MR utan kontrast: Ökad ödemsignal på 
STIR-sekvens motsvarande L3-L4 utan någon 
destruktion. (Bilder från BFM/Röntgenenheten 
Växjö.)
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Minnesord
Gunnar Briheim

Vår kära kollega och vän Gunnar 
Briheim har avlidit 61 år gam-
mal. Vi blev bestörta när Gun-

nar under det senaste året oväntat blev 
allvarligt sjuk. Själv var han ödmjuk och 
uthärdade sjukdomen med stoiskt lugn, 
beklagade sig aldrig över sitt öde utan tog 
väl vara på den tid han hade och tyckte att 
han hade haft ett bra liv. 
  Gunnar växte upp i Askeby utanför Lin-
köping. Efter studenten i Linköping kom 
han in på läkarlinjen i Uppsala med fort-
satta studier i Linköping där han avlade 
sin läkarexamen. Gunnars intresse för 
människor och samhälle var mycket stort. 
Han var en omtyckt sällskapsmänniska 
med träffsäker humor och hade lätt för att 
knyta kontakter, men hade även en stor in-
tegritet.
  Efter läkarlegitimationen sökte han sig till 
Infektionskliniken på Regionsjukhuset, se-
dermera Universitetssjukhuset i Linköping, 
där han snabbt blev en mycket uppskattad 
medarbetare och arbetskamrat. Samtidigt 
som han genomförde sin specialistutbild-
ning i infektionssjukdomar forskade han 
vid Avdelningen för medicinsk mikrobio-
logi och disputerade på en avhandling med 
titeln ”Polymorphonuclear leukocyte func-
tion in meningococcal meningitis”.
  Några år efter specialistexamen i infek-
tionsmedicin tillträdde Gunnar en tjänst 
som överläkare vid Infektionskliniken.   
Hans breda kunnande kom att omfatta 
mycket vidsträckta områden inom infek-
tionsspecialiteten. Han hade från HIV 
epidemins början och även fortsättningsvis 
ett särskilt ansvar och engagemang för vår-
den av dessa patienter. Han hade också ett  

stort kunnande och intresse för infektioner 
inom intensivvården och särskilt för svam-
pinfektioner. Han blev ofta konsulterad av 
oss kollegor i svåra patientfall och var för 
oss alla ett föredöme i det kliniska arbetet.
  Med stor pedagogisk skicklighet gav han 
de medicine studerande entusiasmeran-
de inblickar i infektionsmedicinens värld.  
Hans sakliga empati och intresse för pa-
tienterna gjorde honom till en mycket 
uppskattad läkare. Hans lojalitet och hans 
förmåga till logiskt och organisatorisk 
tänkande var av stort värde för kliniken. 
 Gunnar älskade att resa till främmande 
länder och Italien var ett kärt resmål. Till-
sammans med sin familj ägnade han sig 
bland annat åt friluftsvandringar i Italien 
där Toscana var favoritlandskapet. Gun-
nars övriga intresseområden var omfattan-
de och breda. Han hade en finsmakares 
känsla för mat och dryck och en impone-
rande allmänbildning. Han studerade till 
exempel italienska, men blev aldrig nöjd 
med sina italienska språkkunskaper. Mu-
sikintresset var stort och allsidigt och spän-
de från Beatles musik under ungdomsåren 
till klassisk musik och opera. På senare tid 
ägnade han mycket av fritiden åt det ärvda 
sommartorpet i Uknadalen i Småland som 
han renoverade med kärleksfull hand. Här 
tillbringade han en stor del av tiden under 
sommaren som gick. 
  Vi på Infektionskliniken är stolta över att 
ha fått ha Gunnar som vän och kollega.    
  Det tomrum som han lämnar efter sig är 
mycket stort och vi sörjer honom djupt.

Kollegorna
Infektionskliniken i

Östergötland genom Rolf Maller
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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, 
vid behandling av invasiv aspergillos

Vuxen- och barnindikation

CNS-penetration

Mixtur, tabletter och IV beredning

effekt
när den är som viktigast
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Vfend® (vorikonazol) ATC kod: J02AC03 Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk 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: juni 2013.
För prisuppgifter och fullständig information, se www.fass.se.
Referenser: 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.

Opportunistiska infektioner
Välkommen till Infektionsläkarfören-
ingens höstutbildning på Hesselby 
slott 20-21/10 2014

Höstens fortbildning hålls på Hes-
selby slott som ligger utanför 
Stockholm.

 Den kommer att handla om opportu-
nistiska infektioner som kan drabba våra 
patienter som av någon anledning har ett 
nedsatt immunförsvar. Opportunistiska 
virus-, svamp- och bakteriella infektioner 
kommer att tas upp ur ett brett perspektiv. 
OI vid HIV/AIDS kommer inte specifikt 
att tas upp däremot OI vid behandling 
med biologiska läkemedel.
 Välkomna att söka till kursen är specialis-
ter samt ST-läkare. Den pedagogiska me-
toden är en blandning av katedrala föreläs-
ningar och interaktiva diskussioner kring 
patientfall i grupp.

Föreläsare är:
Malin Ackefors Karolinska
Judith Bruchfeld Karolinska
Britt-Marie Eriksson Uppsala
Bengt Gårdlund Karolinska
Jan Sjölin Uppsala
Lisa Swartling Karolinska

Pris
Kostnaden är 5800 kr exkl. moms för in-
fektionsläkare som är medlemmar av In-
fektionsläkarföreningen och inkluderar 
boende samt alla måltider. Resan ingår ej. 
Hesselby slott ligger utanför Stockholm, 
200 m från Johannelunds tunnelbanesta-
tion som man når på ca 30 minuter från 
Stockholm central.

Anmälan
Senaste anmälningsdatum 13/6. Deltagar-
antalet är begränsat till 30 personer. Infek-
tionsläkarföreningens kurser blir numera 
oftast fulltecknade före anmälningstidens 
utgång, så anmäl dig tidigt för att vara 
säker på en plats. Anmälningsblanketten 
kommer att finnas tillgänglig på www.in-
fektion.net.
  Fyll gärna i den och skicka in via mejl, 
eftersom detta underlättar vår hantering. 
Kommunikation inför avresan kommer 
att ske via e-post, så var särskilt noggrann 
med att din mejladress är korrekt ifylld 
och uppdaterad. Efter anmälningstidens 
utgång skickas bekräftelse samt fakturor 
på anmälningsavgift m.m.  

Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka 
tre veckor före avresan.

Vår kontaktperson Maria Menonen svarar 
gärna på frågor.

Maria Menonen-Hansen 
Åvägen 17 F, 412 51 Göteborg
Telefon: 031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se

Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Larsson
fortbildningsansvarig

Syriens folk är i akut behov av mat, vatten och sjukvård. 
Vi är på plats för att rädda liv och vi behöver din hjälp.

Ge din gåva på redcross.se
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§
Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
 
Tid
2014-03-06 09.30-17.00
 
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
 
Närvarande
Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Anna-Karin Larsson
Camilla Lorant 
Hans Norrgren
Johan Westin
Magnus Hedenstierna

§ 1 Ordförande Göran Günther
öppnade mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföran- 
den valdes Anna-Karin Larsson.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemö-
tet den 3/12-13 godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther 
 Styrelsen uppdateras om arbetet i refe-
rensgruppen för översyn av SmL. Anders 
Blaxhult representerar föreningen och sty-
relsen är positiv till och ställer sig bakom 
det arbete som skett så långt. 
 Uppdateringen av 10 punkts program-
met är klar. Styrelsen ställer sig bakom det 
omarbetade 10 punkts programmet och 
tackar alla som har arbetat med detta. För-
eningen har representerats av Anna-Karin 
Larsson och Stephan Stenmark.
 Svenska Läkaresällskapet kommer att ge-
nomföra en utredning om i vilken grad 
kvalitetsregistren är knutna till sällskapets 
sektioner. Maria Werner bevakar frågan.
 En mer allmän diskussion kring kvali-
tetsregistren och hur det kan utvecklas i 
framtiden fördes. Styrelsen diskuterade 
särskilt vikten av att ha ett välfungerande 
hepatitregister med hög täckningsgrad nu 
när nya hepatit C behandlingar introduce-
ras, så att detta kan utvärderas. Göran och 
Johan skall diskutera detta med ansvariga 
för hepatitregistret.

 En förfrågan har inkommit från Sven 
Blomqvist och Föreningen Läkare för mil-
jön om SILF vill stå med som medarrang-
ör för ett antal seminarier till årets Riks-
stämma. Styrelsen beslutade att göra detta.
Styrelsen har nominerat personer till Soci-
alstyrelsens expert och sakkunniggrupp för 
vaccinationer. Ordföranden informerar.
 Styrelsen har kontaktats av infektionslä-
kare i Stockholm som uttryckt oro för hur 
omorganisationen av akut- och infektions-
sjukvården på Karolinska Universitetssjuk-
huset kommer att påverka infektionssjuk-
vården i Stockholm.
 Ordföranden informerade styrelsen om 
de synpunkter som förts fram. Frågan om 
hur infektionssjukvård kan och bör orga-
niseras är viktig och styrelsen arbetar med 
att uppdatera det strategidokument som 
föreningen tidigare tagit fram och frågan 
kommer att diskuteras vidare under in-
fektionsveckan i Gävle. Det är viktigt att 
infektionsspecialiteten i Stockholm är med 
och påverkar hur vården skall bedrivas på 
Nya Karolinska så att infektionsaspekter 
inte tappas bort. Samtidigt uppfattar inte 
styrelsen att specialiteten är hotad i Stock-
holm och omstruktureringen ses i nuläget 
som en organisatorisk fråga som måste 
hanteras lokalt. 

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus 
Hedenstierna. Läkarförbundets fullmäkti-
gemöte 2014 hålls den 15-16 maj. Göran 
Günther och Magnus Hedenstierna repre-
senterar föreningen. 
 Läkarförbundets representantskap för spe-
cialitetsföreningarna hålls den 18 mars och 
Magnus Hedenstierna kommer att repre-
sentera föreningen.
 Årets RAF stipendiat skall utses före In-
fektionsveckan och styrelsen kommer att 
fatta beslut på ett extra telefonmöte den 
2/4. Magnus skickar ut påminnelse om 
nomineringar.
  
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Gunnar Brink som har arbetat mycket 
med Infektionsläkaren har slutat på Medi-
ahuset och Eva-Lotta Emilsdotter kommer 
att ta över det arbetet.
Eftersom vi har skjutit på deadline för ab-
stracts till Infektionsveckan och då det var 
planerat att dessa skall publiceras i Infek-
tionsläkaren behöver vi skjuta på deadline 

för nr 2 till början av april. Styrelsen beslu-
tade efter dialog med Mediahuset att flytta 
deadline till den 4 april.  
  Förslag på material till kommande num-
mer diskuterades. 

§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvali-
tetsregistren  
 Programgrupperna: CNS gruppen har 
träffats och uppdatering av programmet 
pågår.
 Hemsidan: Länken till kreakalkylatorn 
har slutat fungera. Johan tittar på detta.
Kvalitetsregistren: Diskuterades under ord- 
förandens ärenden.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK Camilla Lorant
 Rapport från Socialstyrelsens arbete med 
SK kurser. Det finns ett önskemål om bre-
dare kurser som vänder sig till flera speci-
aliteter. SILF vill i första hand värna de få 
kurser som vänder sig specifikt till infek-
tionsläkare. 
 Vårens diagnostiska prov för ST läkare ge-
nomförs som vanligt.
 Fallseminarier kommer att hållas den 1-2 
september i Göteborg.
 Ungt forum anordnas på infektionsveck-
an i Gävle och då kommer även ett studie-
rektorsmöte att hållas.
 Diskussion om vad som händer med Soci-
alstyrelsens arbete med nya ST. Vi förutser 
inga större förändringar för infektions-
specialiten men informationen från Soci-
alstyrelsen är begränsad. Camilla bevakar 
frågan.

§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners re-
sestipendiefond
 Styrelsemöte för Göran Sterners resesti-
pendiefond hölls. Annons för årets sti-
pendium gick ut i Infektionsläkaren nr 4 
2013.

§ 11 Stiftelsen Göran Sterners resestipen-
diefond, firmatecknare för 2014
 Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen 
Göran Sterners resestipendiefond (orga-
nisations nr 812000-3077) är var för sig 
föreningens ordförande Göran Günther 
(540618-0157) samt skattmästare Hans 
Norrgren (600705-0054).

§ 12 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 

Protokoll styrelsemöte§ §



§
Johan Westin. Deadline för att skicka in ab- 
stracts till infektionsveckan och för sti-
pendieansökningar är framflyttat till den 
1 april. Johan visar abstracthanteraren på 
infekltion.net. Styrelse kommer att bedö-
ma inskickade abstract och ansökningar 
på ett extra telefonmöte den 2 april och 
abstracten kommer sedan att publiceras i 
infektionsläkaren nr 2 2014. Stipendiater-
na kommer att presenteras under infek-
tionsveckan.
 Programmet för Infektionsveckan i Gävle 
gicks igenom och praktiska frågor kring 
mötet diskuterades.
 Remiss från Läkaresällskapet om betän-
kandet Starka Tillsammans som tittar på 
förutsättningarna för kliniks forskning. 
Ordföranden besvarar remissen.

§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin 
Larsson. Information om vårutbildningen 
i Torekov den 31/3-2/4. Temat är Tropik-
medicin och kursen har 33 anmälda del-
tagare.
 Höstutbildningen är under planering och 
kommer att ha temat opportunistiska in-
fektioner. Föreläsare är bokade men plats 
är ännu inte klart.
 Fråga från programgruppen för CNS in-
fektioner som vill anordna en utbildning 
kring virala CNS infektioner. Styrelsen 
är positiv till detta och stödjer gärna in-
itiativet om det behövs. Fråga från SLS 
referensgrupp för klinisk virologi om det 
finns möjligheter att samarbeta kring vida-

reutbildningsfrågor. Styrelsen är positiv till 
detta och Anna-Karin bevakar frågan.
 Som tema för nästa års vårutbildning före-
slogs en konsultskola för infektionsläkare. 
Styrelsen skall fundera vidare kring detta 
och Anna-Karin arbetar med frågan. 

§ 14 Rapport från skattmästaren, Hans 
Norrgren. Föreningens ekonomi är fort-
satt god och vi kommer att göra ett relativt 
stort överskott. Diskussion kring detta där 
styrelsen är enig om att tillfälliga överskott 
inte bör medföra någon förändring av för-
eningens budget eller medlemsavgift.
 Värdkliniken för Infektionsveckan i Öster-
sund 2015 vill att Infektionsläkarförening-
en delar det ekonomiska huvudmannaska-
pet för arrangemanget med värdkliniken. 
Hans Norrgren redogör för det avtal som 
tagits fram för att reglera detta. 
 Styrelsen beslutade att Göran Günther 
och Hans Norrgren tillsammans tecknar 
avtal med värdkliniken enligt bilagda avtal 
(bilaga 1).

§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens 
firmatecknare för 2014. Beslutades att fir-
matecknare för Svenska infektionsläkarför-
eningen (organisations nr 802017-9480) 
är var för sig föreningens ordförande Gö-
ran Günther (540618-0157) samt skatt-
mästare Hans Norrgren (600705-0054).

§ 16 Övriga frågor.
Styrelsens arbetsformer behöver utvärderas 

med tanke på det ändrade verksamhetsåret 
och den nya Infektionsveckan. Frågan skall 
diskuteras på styrelseinternatet i augusti.
 Diskussion om hur man kan arbeta för en 
formaliserad och förenklad dubbelspecia-
litetsutbildning för infektionssjukdomar 
och mikrobiologi. Styrelsen tycker att det-
ta vore bra och kommer att stödja en sådan 
utveckling.
 Vad händer med SPUR inspektionerna? 
Anna-Karin bevakar frågan.
 Ett extra telefonmöte för bedömning av 
abstracts till infektionsveckan och stipen-
dieansökningar bokades till den 2/4 kl. 
15:30.
 
§17 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Anna-Karin Larsson
Protokolljusterare

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 14 21



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 1422

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och  
 eventuella övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för  
 2013-2014.
9. Rapport från skattmästaren.

10. Revisorernas berättelse gällande 2013  
 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet
 för styrelsen. 
11. Val.
 Styrelsen
 Revisorer för verksamhetsåret 2014- 
 2015: 2 ordinarie, 1 suppleant.
 Ledamöter i Svenska Läkaresäll-  
 skapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie,  
 2 suppleanter.
 Ledamot i Specialistföreningarnas  

 

 representantskap i Sveriges Läkarför- 
 bund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
 Val av 1 ledamot till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2014.
13. Verksamheten år 2014-2015.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Välkomna! 
Magnus Hedenstierna

Facklig sekreterare

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska 

Infektionsläkarföreningen

Tisdagen den 3 juni 2014 kl. 12-13 · Gävle Konserthus, Gävle
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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.

Referens: Produktresumé Ecalta® (anidulaungin). 
Ecalta® (anidulaungin) ATC-kod: J02AX06 antimykotika för systemiskt bruk 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: 23 juli 2012.

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

Den nya Folkhälsomyndigheten
Det har bara gått några månader 
sedan den nya Folkhälsomyndighe-
ten bildades den 1 januari 2014. 
Sverige följer därmed många andra 
länder som samlar smittskydd och 
folkhälsa i en och samma organisa-
tion. Vinsterna är många, menar An-
ders Tegnell, statsepidemiolog samt 
avdelningschef vid Folkhälsomyndig-
heten.

Arbetet med att förändra myndig-
hetsstrukturen i Sverige startade 
2011 då regeringen utsåg Stefan 

Carlsson, tidigare VD för Apoteket, till 
särskild utredare. Utredningen hade bland 
annat i uppgift att komma med förslag om 
hur myndighetsstrukturen skulle kunna 
förenklas och renodlas så att styrningen av 
vården blev enklare. I maj 2012 lämnades 
slutbetänkandet ”Gör det enklare!”.
 De förändringar som därefter har skett, 
sammanfaller till viss del med utredning-
ens förslag.

Sverige följer andra länder
I ett första steg bildades den 1 juni 2013 en 
ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjuk- 

vård och socialtjänst, Inspektionen för vård 
och omsorg. Det andra steget innebar att 
Apotekens Service AB den 1 januari 2014 
ombildades till en myndighet för hälso- 
och vårdinfrastruktur. 
  Det tredje steget var att inrätta en ny folk- 
hälsomyndighet som innebär att de upp-
gifter som Statens folkhälsoinstitut och 
Smittskyddsinstitutet ansvarade för, över-
förts till den nya Folkhälsomyndigheten. 
Nya uppgifter har också tillkommit då 
större delen av Socialstyrelsens arbete kring 
miljöns påverkan på hälsan, samt ansvaret 
för miljö- och folkhälsorapporteringen har 
överförts till den nya myndigheten.
  – Det är en spännande utveckling. Sve-
rige gör nu som många andra länder som 
ser smittskydd och prevention av infek-
tionssjukdomar som en del av ett bredare 
uppdrag att förebygga ohälsa och främja 
hälsa, säger Anders Tegnell, chef för avdel-
ningen för analys och prevention vid Folk-
hälsomyndigheten.
 Det är viktigt att se smittskydd som en 
del av folkhälsan, menar Anders Tegnell, 
och pekar på det framgångsrika arbete som 
har gjorts för att bekämpa olika infektions-
sjukdomar. Detta perspektiv faller i bland 

bort i debatten om psykisk ohälsa och icke 
smittsamma sjukdomar, som hjärtsjukdo-
mar, KOL, astma och diabetes.
 – Fokus ligger mycket på dessa sjukdo-
mar, men det är viktigt att komma ihåg 
att en god folkhälsa förutsätter att vi har 
ett effektivt och välfungerande smittskydd 
som kan förebygga och bekämpa infek-
tionssjukdomar, säger Anders Tegnell.

Stora samordningsvinster
Med den nya Folkhälsomyndigheten för- 
bättras förutsättningarna för ett mer ef-
fektivt kunskapsbaserat arbete inom folk-
hälsoområdet, menar Anders Tegnell. För-
ändringen väntas ge ökade förutsättningar 
att angripa folkhälsofrågorna samlat och 
integrerat och utveckla formerna för ett 
kunskapsstöd som leder till att effektiva 
och verksamhetsnära metoder får praktiskt 
genomslag hos ansvariga huvudmän. 
 För att kunna möta de globala hoten mot 
folkhälsan, måste Sverige anpassa struktu-
ren för det övergripande folkhälsoarbetet.
 – Epidemier och utbrott av infektioner 
är ett växande problem och kräver bredare 
samarbeten, både direkt med andra län-
der och genom EU och Världshälsoorga-
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nisationen, WHO. När Sverige nu följer 
övriga Europa och inrättar en myndighet 
med ett bredare uppdrag, är det enklare att 
diskutera strategier och samordna resurser 
vid olika nationella och internationella ut-
maningar, säger Anders Tegnell.
  Det innebär också, menar han, att insam-
ling och analys av data kan ske på ett mer 
organiserat och strukturerat sätt. Förhopp-
ningen är, menar han, att data ska bli mer 
tillgänglig för omvärlden än tidigare.

Ojämlikt smittskydd
Om några månader är det val. Samtliga 
partier lyfter jämlik hälsa som en av de vik-
tigaste frågorna i valrörelsen. I dag skiljer 
det sig mycket åt mellan landstingen när 
det gäller exempelvis avgifter, tillgänglig-
het, diagnostik och behandlingsinsatser. 
 Många regioner och landsting har också 
infört egna regionala vaccinationspro-
gram, där invånare erbjuds vacciner gratis 
eller till självkostnadspris. Konsekvensen 
är att det råder en ojämlikhet över landet 
när det gäller smittskydd. Hur arbetar den 
nya Folkhälsomyndigheten med den här 
typen av problem?
 – Lagstiftningen reglerar vilka vacciner 
som ska vara nationella och som myndig-
het har vi ett tydligt ansvar att följa hur 
vaccinationsprogrammen fungerar, och 
även föreslå förbättringar när vi upptäcker 
brister.  Att landstingen går skilda vägar är 
ett stort problem, säger Anders Tegnell.
 I grunden finns ett åtagande även för 
landstingen, menar han, att skapa för-
utsättningar för jämlikhet och en jämlik 
vård. Genom att införa egna vaccina-
tionsprogram med olika prissättningar, 

motverkar landstingen en utveckling mot 
jämlikhet. Dessutom försvåras arbetet med 
kvalitetssäkring och uppföljning.
 – Det kan uppstå stora problem om män- 
niskor flyttar runt och kommer till lands-
ting där vaccinprogrammen ser väldigt oli-
ka från andra delar av landet. Det är inte 
bara ett problem för Folkhälsomyndighe-
ten, utan också för landets invånare, säger 
Anders Tegnell. 
 Inom kort hoppas han kunna presentera 
myndighetens verksamhetsplan med såväl 
kortsiktiga som långsiktiga mål och visio-
ner. 
  – Sverige är i hösta grad en del av världen. 
 Vi ser ökade utmaningar med den globala 
handeln och att människor reser allt mer. 
Det finns också en oro för att virus och 
bakterier kan komma till användning i 
terroristsammanhang. Med den nya myn-
digheten får vi bättre förutsättningar och 

en större möjlighet att hålla en hög bered-
skap, säger Anders Tegnell.

Eva Nordin

Fakta om den nya
folkhälsomyndigheten

Myndigheten bildades 1 januari 2014 och 
har övertagit de uppgifter som tidigare 
Smittskyddsinstitutet samt Folkhälsoinsti-
tutet ansvarade för. Även större delen av 
Socialstyrelsens arbete kring miljöns på-
verkan på hälsan, samt ansvaret för miljö- 
och folkhälsorapporteringen har överförts 
till Folkhälsomyndigheten.

Myndighetens uppgifter är bland annat att:
•  följa befolkningens hälsoläge och
 analysera bakomliggande faktorer
•  utvärdera folkhälsoinsatser
•  förebygga sjukdomar
•  stödja smittskyddsarbetet med epidemi- 
 ologiska och mikrobiologiska analyser.

Folkhälsomyndigheten har ett av världens 
modernaste och säkraste laboratorier för 
mikrobiologisk diagnostik och forskning. 
Över 60 sjukdomar bevakas enligt smitt-
skyddslagen och genom frivilliga anmäl-
ningar.

Folkhälsomyndigheten är en del av den 
svenska nationella beredskapen. Bered-
skapssamordnare och tjänsteman i bered-
skap (TiB) finns kvar som tidigare, likaså 
möjligheten till diagnostik och analyser vid 
särskilda utbrott.

Myndigheten som sorterar under regering-
en och socialdepartementet har cirka 450 
anställda. Verksamhet bedrivs på två ställ-
en i landet: Östersund samt Stockholm/
Solna.

Anders Tegnell
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Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är abstrakt från del- 
tagarna. Vi kommer att arrangera posterutställning och 
muntliga presentationer baserade på inskickade abstrakt. 
Vi välkomnar abstrakt utifrån alla tänkbara aspekter på 
infektionssjukdomar. Man behöver inte vara läkare eller 
medlem i infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bi-
drag.
Det som presenteras kan röra sig om ett forskningspro-
jekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i 
denna form. Abstrakt från vårdhygienläkare, smittskydds-
läkare och mikrobiologer uppmuntras. För ST-läkare ingår 
numera ett vetenskapligt arbete i specialistutbildningen.

Detta arbete bör absolut presenteras som ett abstrakt på 
Infektionsveckan. Abstrakt behöver inte vara ”original”.   
Om man tidigare deltagit med en presentation eller en 
poster t ex vid ett större internationellt möte kan materi-
alet återanvändas för Infektionsveckan. Vi vill veta vilken 
forskning som pågår i Infektionssverige! 
Alla abstrakt kommer att bedömas av Infektionsläkarför-
eningens styrelse som avgör vilka som bör presenteras 

som muntlig presentation och vilka som bör presenteras 
som poster. Möjlighet att ange vilket av dessa alternativ 
som önskas kommer också att finnas.

Du skickar ditt abstrakt via länk på
infektionsläkarföreningens websida:

www.infektion.net

Sista datum för att skicka abstrakt är 1 mars 2014.
Alla godkända abstrakt kommer att publiceras
på websidan i mitten av mars.

Anmälan till Infektionsveckan görs också
via länk på websidan.

Vänlig hälsningar

Johan Westin 
Vetenskaplig sekreterare
Infektionsläkarföreningen

Infektionsläkarföreningen och infektionskliniken
i Gävle välkomnar er alla till Infektionsveckan

i Gävle konserthus 2-5 juni 2014
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Program
Infektionsveckan 2014

  PROGRAM INFEKTIONSVECKAN 2-5 JUNI 2014

 Måndag 2 juni

12.00-13.00  Lunch

13.00-14.30  Keynote lecture: “State of the art sepsis manage- 
 ment” Jean-Louis Vincent, Brussels
 Sponsor: MSD

Jean Louis Vincent is Professor of Intensive Care Medicine at Université Libre de 
Bruxelles and the Head of the Department of Intensive Care at Erasme University 
Hospital. He is the current President of the World Federation of Societies of In-
tensive and Critical Care Medicine. Dr Vincent’s main fields of research interest 
and investigation are sepsis, acute circulatory failure (circulatory shock) and its 
treatment, oxygen transport, haemodynamic monitoring, vital emergencies and a 
special interest in the ethical aspects of intensive care. Dr. Vincent is the Editor-
in-Chief of Critical Care and other Critical Care journals,  and he has authored 
more than 800 peer-reviewed articles, in addition to numerous book chapters and 
other review articles. He has edited 86 books. and he is co-editor of the Textbook 
of Critical Care (Elsevier Saunders, 5th Edition). For 34 years, Dr Vincent has or-
ganized an International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
which is held every March in Brussels. This symposium, which gathers now more 
than 6,000 participants, is currently the largest meeting in the field.

14.30-15.00 Kaffepaus
 
15.00-16.30 Symposium: “Nyheter om HIV”
 Moderator: Magnus Gisslén

15.00-15.25 ”InfCare HIV - Resultat från kvalitetsregistret  
 2014”, Veronica Svedhem-Johansson

15.25-15.50  ”Sent upptäckt HIV”, Johanna Brännström

15.50-16.05  ”Överförd läkemedelsresistens i Sverige”,
 Emmi Andersson

16.05-16.30  ”Är det möjligt att bota HIV?”, Jan Albert

17.30-  Postervernissage, Mat och dryck
 Konserthusets foajé

 Tisdag 3 juni

08.30-10.00  Postersession: Fyra utvalda postrar presenteras  
 under vardera 5 min 
 Fria föredrag utvalda från inskickade abstrakt:
 Moderator: Johan Westin
	 •	 “Empirical	 antibiotic	 therapy	 in	 community- 
 acquired severe sepsis - a population-based, pro- 
 spective, observational, cohort study in western  
 Sweden”, Gunnar Jacobsson
	 •	“Fluoroquinolone	use	and	serious	arrhythmia	- 
 a nationwide cohort study”,

 Malin Inghammar
	 •	 “Behöver	 man	 vara	 orolig	 för	 Borrelia	 och	 
 TBE efter fästinbett i Östergötland?”, 
 Amelie Magnander
	 •	 “High	 incidence	of	high-grade	 cervical	neop- 
 lasia among HIV-infected women compared  
 to HIV negative women from the same birth re- 
 gion: a population-based cohort study”,
 Christina Carlander

10.00-10.30 Kaffepaus

10.30-12.00 Parallellsession, Interaktiva fallseminarier:
 1. IVA-ronden
 Moderatorer: Martin Glimåker och Mia Furebring 
 2. Tuberkulos
 Moderatorer: Per Björkman och Judith Bruchfeld 
 3. Hepatit B
 Moderatorer: Ola Weiland och Johan Westin

12.00-13.30 Lunch och SILFs årsmöte

13.30-14.30 Justus Strömföreläsning 2014:
 “Antibiotika – en missbrukad mirakelmedicin”
 Inga Odenholt

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-16.30 Grand round
 Moderator: Erik Torell

16.45-17.45 Parallella aktiviteter:
 1. Infektionsmedicin för allmänheten:
 ”Om infektionsmedicinens sena framgångar.”
 Sven Britton Värd: Erik Torell.
 2. Rapport från kvalitetsregistren
 Per Arneborn

18.30 Satellitsymposium: Nya behandlings strategier  
 och uppföljning av kronisk hepatit C.
 Plats: Elite Grand Hotel 
 Sponsor: Medivir 

 Se separat inbjudan

 Onsdag 4 juni

08.30-10.00 Symposium:
 “Nya och nygamla antibiotika-när och hur?”
 Elisabet Löwdin och Thomas Tängdén
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10.00-10.30 Kaffepaus
 
10.30-12.00 Parallella aktiviteter:
 1. Symposium: Tropikmedicin
 Moderator: Gabrielle Fröberg
	 •	”Antiretroviral	treatment	outcome	in	HIV-po- 
 sitive adults with active tuberculosis managed at 
 public Health centers in Ethiopia”, Anton  
 Reepalu, Infektionsklinikerna  i Lund och Malmö 
	 •	”Long-lived	Plasmodium	falciparum	specific		
 memory B cells in naturally exposed Swedish tra- 
 velers”, Klara Sondén, Karolinska institutet,  
 Stockholm
	 •	”Dientamoeba	fragilis-DNA	detected	in	Ente- 
 robius vermicularis eggs”, Jessica Ögren, Mikro- 
 biologi, Jönköping
	 •	”HIV.1	och	effekten	av	co-	infektion	med	HIV-2, 
  HTLV och Syfilis”, Jacob Lopatko Lindman, In- 
 fektionsklinikerna i Lund och Malmö
	 •	 ”CD4	 cell	 levels	 during	 treatment	 for	 tuber- 
 culosis (TB) in Ethiopian adults and clinical mar- 
 kers associated with CD4 lymphocytopenia”,  
 Sten Skogmar Infektionsklinikerna i Lund och  
 Malmö.
 2. Symposium: Ungt forum (för ST-läkare, sepa- 
 rat anmälan) ”Ska alla patienter ha samma dose- 
 ring av antibiotika??”
 Inga Odenholt
 Värd: Camilla Lorant
 3. Satellitsymposium: “Procalcitonin: Marker
 & Mediator in Sepsis & Guide for Antibiotic  
 Therapy in Respiratory Infections: current con- 
 cepts 2014” Alexander Kutz
 Sponsor: Thermo Fisher Scientific

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Symposium: “Vad är en infektionspatient?”
 Moderator: Göran Günther
 Medverkande: Torsten Holmdahl, Bert-Ove  
 Larsson, Elda Sparrelid
 
14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-16.30 “Gävleborgs län, en infektionsmedicinsk hotspot”
 ”Rapport av ett omfattande VRE utbrott samt  
 presentationer från Gävlekliniken.”
 Moderator: Cecilia Eklund

16.45-17.45 Satellitsymposium: ”What will the future hold  
 for cirrhotic hepatitis C patients?”
 Kosh Agarwal, Institute of Liver Studies at  
 King’s College Hospital, London, UK
 Sponsor: Abbvie
 
18.00 Middag

 Torsdag 5 juni

0830-1000 Keynote lecture: “State of the art hepatitis C  
 management” Heiner Wedemeyer, Hannover
 Sponsor: Gilead

Professor Heiner Wedemeyer is a senior physician and assistant professor in Hepa-
tology, Gastroenterology and Endocrinology at Hannover Medical School, Ger-
many. He coordinates the Hepatitis diagnostic laboratory and is leading a research 
group on cellular immunology in viral hepatitis. He has worked on basic and 
clinical aspects of viral hepatitis infections since 1996. His main research interests 
are the immunopathogenesis of hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D and the 
development of novel therapies for hepatitis C.  He spent 2 years as a research fel-
low in the group of Barbara Rehermann at the National Institute of Health (NIH) 
in Bethesda, Maryland, USA. In 2008 he was elected as member of the Scientific 
Committee of the European Association for the Study of the Liver (EASL), and 
led EASL as the Secretary General from 2009-2011. Professor Wedemeyer has 
been involved as an Investigator in several clinical trials of antiviral drugs and 
immunotherapies for viral hepatitis and has published more than 150 articles in 
peer-reviewed journals. Ha is considered one of the leading European opinion 
leaders in the field of viral hepatitis.

10.00-10.30 Kaffepaus

10.30-12.00 Symposium: Svår streptokockinfektion och
 nekrotiserande fasciit
 Moderator: Olof Sköldenberg
 Medverkande: Ortopeder och infektionsläkare,  
 detaljer senare

12.00-13.00 Avslutande lunch
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Empirical antibiotic therapy in community-acquired se-
vere sepsis - a population-based, prospective, observa-
tional, cohort study in western Sweden

Gunnar Jacobsson1, Lars Ljungström1, Karl-Gunnar Hall-
mans2, Jesper Arlebrink2, Rune Andersson2

1Infektionskliniken, SkaS, Skövde, 2Institutionen för Biomedicin, 
University of Gothenburg, Göteborg

The optimal strategy for empirical antibiotic treatment of severe 
sepsis is still undefined. As a part of a large a prospective, popula-
tion-based study of all patients with community-acquired severe 
sepsis in Skaraborg county, we have evaluated the outcome in re-
lation to initial therapy given to patients with severe sepsis.
 All patients with a community-acquired infection who received 
intravenous antibiotics within the first 48 hours of admission 
were included, n = 1573, of which 281 fulfilled criteria for severe 
sepsis.
  Definition of appropriate empirical antibiotic = covering a de-
tected pathogen or, if no pathogen recognised, in accordance with 
guidelines treatment for the preliminary focus of infection and 
diagnosis.
•	 Patients receiving penicillin G, with or without an aminogly-

coside, had the same outcome as patients receiving cefotaxi-
me, table 1 and 2.

•	 Patients receiving an aminglycoside, despite displaying a 

more severe disease presentation, had the same outcome as 
patients not receiving an aminglycoside, table 3 and 4.

•	 The majority of the patients, n=221, received appropriate 
empirical therapy (93%). In-hospital case fatality rate, length 
of stay and duration of antibiotic treatment did not differ 
between patients with or without adequate therapy (18.1% 
vs. 17.6%, 10.4 vs. 9.8 days, and 12.5 vs. 13.8, all n.s.).

In a setting with a low rate of bacterial resistance, narrow empiri-
cal antibiotic therapy can safely be used in the treatment of severe 
sepsis in the emergency ward.
 A combination with penicillin G and an aminoglycoside is as 
effective and safe as a third-generation cephalosporin.
 Patients who were treated initially with an aminoglycoside in 
combination with a betalactam antibiotic had more severe disease 
at presentation. Despite this, the outcome was the same as in the 
group not receiving an aminglycoside. Clinicians should always 
consider the addition of an aminoglycoside in the
empirical antibiotic therapy of severe sepsis.

Fluoroquinolone use and serious arrhythmia - a nationwi-
de cohort study

Malin Inghammar1,Henrik Svanström2, Björn Pasternak2, 
Mads Melby2, Anders Hviid2

1Infektionskliniken Lund, Avdelningen för epidemiologisk forskning, 
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Skånes Universitetssjukhus, Lund/Statens Serum Institut, Köpen-
hamn, Danmark, 2Afdelningen för epidemiologisk forskning, Statens 
Serum Institut, Köpenhamn, Danmark

Objectives
Fluoroquinolones are weak inhibitors of the cardiac potassium 
channels, and may affect cardiac repolarisation, causing QT-pro-
longation. Whether this translates into a subsequent risk of cardi-
ac arrhythmia in the clinical setting is not clear

Methods
We conducted a nationwide cohort study derived from all Danish 
adults, aged 40 to 74 years, linking register data of linking register 
data on filled prescriptions (1997-2011), cases of serious arrhyth-
mia and patient characteristics.
  Cox regression was used to estimate hazard ratios (HR) for serio-
us arrhythmia (fatal and non-fatal), comparing 199,711 episodes 
of fluoroquinolone use (89% ciprofloxacin) with episodes of pe-
nicillin V use (an antibiotic without pro-arrhythmic effect) and 
no use of antibiotics, matched 1:1:1 on propensity score.

Results
A total of 333 cases of serious arrhythmia occurred during fol-
low up, of which 98 occurred during the period of current use 
(day 1-14); 39 in fluoroquinolone users (incidence rate 5.0 per 
1,000 person-years); 35 among penicillin users (4.6 per 1,000 
person-years); and 24 in non-users (3.0 per 1,000 person-years).   
  This corresponded to a HR of 1.10 (95% confidence interval, 
0.70-1.74) comparing fluoroquinolone use to penicillin V use. 
Comparing fluoroquinolone use to no use yielded a HR of 1.68 
(1.01-2.80).
  There was no effect modification by sex, age group or underly-
ing cardiac disease. However, in the subgroup of individuals with 
concurrent treatment with drugs that are known to increase the 
risk of torsade de pointes, a non-significant increased risk was 
seen, HR 2.85 (0.77-10.5).

Conclusions
Fluoroqinolone use was not associated with increased risk of se-
rious arrhythmia or sudden death in a general adult population.   
  The observed association when comparing to no use in this and 
other studies is likely confounded by an association between the 
acute infection and arrhythmia. However caution should be exer-
ted in individuals with concurrent treatment with
other QT prolonging drugs.

Behöver man vara orolig för Borrelia och TBE efter fäs-
tingbett i Östergötland?

Amelie Magnander1, Linda Fryland2, Peter Wilhelmsson3, 
Pontus Lindblom3, Per-Eric Lindgren3, TBD STING-study 
group, Pia Forsberg4, Johanna Sjöwall1
1Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping, Linköping, 2Infektionsmedicin, IKE, Linköpings Universitet, 
Linköping, 3Medicinsk mikrobiologi, IKE, Linköpings Universitet, 
Linköping, 4Infektionskliniken i Östergötland; Infektionsmedicin, 
IKE, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings Universitet, Lin-
köping

Bakgrund och syfte
Många människor är oroliga för fästingburna infektioner. Idag 
saknas tillräcklig kunskap om i vilken utsträckning fästingbett 
leder till sjukdom. Vi har därför studerat hur vanligt det är att 
fästingar som bitit människor i Östergötland bär på Borrelia eller 
TBE-virus, vilka subtyper av Borrelia som förekommer och hur 
vanligt det är att man utvecklar antikroppar och/eller diagnostise-
ras med borreliainfektion eller TBE efter fästingbett.

Material och metod
Studien genomfördes som ett delprojekt i STING-studien, som 
avser bringa mer kunskap kring interaktionen mellan värd, fäs-
ting och patogener i Sverige, på Åland och i Norge. Personer i 
Östergötland som blev fästingbitna under åren 2007-2009 och 
kunde lämna in den bitande fästingen inkluderades. Blodprov 
vid inklusion och vid uppföljning efter tre månader analyserades 
med hjälp av kommersiella ELISA-tester avseende Borrelia- och 
TBE-virusantikroppar. Fästingarnas utvecklingsstadium bedöm-
des, blodsugningstiden beräknades och detektion och kvantifie-
ring av fästingburna mikrober skedde med PCR-teknik. 
 Deltagarna fick i frågeformulär uppge bl.a. hälsostatus, tidigare 
vaccinationer och symptom på fästingburen sjukdom. Dessutom 
genomfördes journalgranskning.

Resultat
Ingen av de 548 insamlade fästingarna bar på TBE-virus och ing-
en studiedeltagare utvecklade TBE-virusantikroppar eller diag-
nostiserades med TBE.
 Borreliaspiroketer påvisades i 23 % (165/548) av fästingarna och 
fem olika subtyper kunde identifieras. Borrelia afzelii var vanli-
gast. Serokonversion skedde hos 3,4 % av de 525 studiedelta-
garna. Tolv av deltagarna (2,3 %) diagnostiserades med borreli-
ainfektion (en patient hade neuroborrelios, övriga hade erythema 
migrans) och av dessa var det endast fyra som utvecklade sero-
konversion.
 Blodsugningstiden (p=0,0265), men däremot inte spiroketmäng-
den i fästingen, visade sig ha betydelse för borreliaserokonversion.

Diskussion
Risken för att utveckla Borreliainfektion efter fästingbett i Öster-
götland är mycket liten, även om fästingen bär på Borreliaspiro-
keter. Risken för TBE efter fästingbett bedöms också vara mycket 
låg, eftersom det är ovanligt att fästingar i Östergöt-
land bär på TBE-virus.

High incidence of high-grade cervical neoplasia among 
HIV-infected women compared to HIV negative women 
from the same birth region: a population-based cohort 
study

Christina Carlander1, Anders Sönnerborg1, Anders 
Berglund2, Kristina Elfgren3, Katarina Westling1, Veroni-
ca Svedhem-Johansson1, Pär Sparén4

1Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, Stock-
holm, 2Centrum för Klinisk Forskning, Västerås, Uppsala Univer-
sitet, Uppsala, 3Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge, Stockholm, 4Institutionen för Medicinsk Epidemiologi 
och Biostatistik, Karolinska Institutet, Stockholm
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Objectives
To assess the incidence of high-grade cervical intraepithelial 
neoplasia and invasive cervical cancer (CIN 2+), in a cohort of 
HIV-infected women, compared to HIV-negative women.

Methods
Our cohort consisted of HIV-infected women (n= 1154) iden-
tified from the Swedish national HIV register InfCare HIV and 
HIV-negative women (n= 257 743) identified from the Swedish 
Population Register, frequency matched on region of birth (as 
categorized by UNAIDS) and age. Data was collected between 
1993 and 2011 by linking our cohort with the Swedish National 
Quality Register of Cervical Cancer Prevention (NQRCP), col-
lecting all cytological and histological results. Participants were 
followed from study entry until whichever came first of CIN 2+, 
emigration, death or 31 December 2011. The cumulative inci-
dence (CuI) and hazard ratio (HR) of CIN 2+ was assessed.

Results
The CuI of CIN 2+ after 10 years of follow up was 15,5 % for 
HIV-infected women and 2 % for HIV-negative women. After 
five years of follow up HIV-infected women born in Eastern Eu-
rope and Asia, Sub-Saharan Africa and Sweden had a CuI of 15 
%, 9 % and 7 % respectively. After adjusting for age and region 
of birth HIV-infected women had a 5 times higher risk of CIN2+ 
(HR=5; 95% CI 4-7) compared to HIV-negative women. HIV 
infected immigrants from Sub-Saharan Africa and Eastern Euro-
pe and Asia had an additional risk of 2,5 (HR 2,5; 95 % CI 1,6-
4,0) and 2,4 ( HR 2,4; 95 % CI 1,4-4,1) respectively.

Conclusion
Our results confirm the high incidence of CIN 2+ among 
HIV-infected women. Early HIV-diagnosis and attendance to 
cervical screening,

Outcome and risk factors in prosthetic joint infections 
treated with debridement and implant retention

Anders Lind1, Jonas Bonnedahl2
1Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
2Infektionskliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar

Prosthetic joint infection (PJI) is an uncommon but growing 
problem as more people receive prosthetic joints. Debridement, 
antibiotic treatment and implant retention (DAIR) is a conserva-
tive treatment method in PJIs. The purpose of this retrospective 
cohort analysis, performed at Kalmar County Hospital, was to 
evaluate this treatment in patients with a primary PJI and identify 
risk factors associated with a poor outcome. Patients who were 
treated at our hospital between 2008 and 2011 were included in 
the study. In total, 103 patients were diagnosed with a primary 
PJI during the study period and DAIR was the initial strategy 
in 95 (92%) of these patients. 87 patients were included in the 
study group, 71 (82%) of these showed no sign of infection at 
follow-up and 16 (18%) were considered having a poor outcome. 
The group with a poor outcome had a longer duration of intrave-

nous treatment (median time 14 days vs 10 days, p=0,003), more 
debridements performed (median 1 event vs 2 events, p=0,039) 
and a higher frequency of secondary surgery performed on the 
prosthesis prior to infection (43,8% vs 12,7 %, p=0,008). In 
73% of the successful treatments and 69% of the treatments with 
a poor outcome, rifampin was used. In these patients, a long-
er duration between start of intravenous treatment to start of 
rifampin treatment was associated with a poor outcome (mean 
days 14,1 vs 8,4, p =0,00). Taking our retrospective approach as 
a limitation into account, our conclusion is that an early start of 
rifampin treatment, when appropriate to administer, is associated 
with a successful outcome. Also, in this study, secondary surgery 
performed on the prosthesis prior to infection and the need of a 
second debridement were risk factors associated with
a poor outcome of the DAIR treatment.

A new rapid urinary antigen test on the market (the Uni-
Gold™ S. pneumoniae): A multi-center comparison with 
the BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae test

Simon Athlin1, Osman Altun2, Helle Brander Eriksen3, Vol-
kan Özenci2, Kristoffer Strålin4

1Department of Infectious Diseases, Örebro University, Örebro, 2De-
partment of Clinical Microbiology, Karolinska University Hospital, 
Stockholm, 3Department of Clinical Microbiology, Copenhagen Uni-
versity Hospital, Hvidovre, Denmark, 4Department of Infectious Di-
seases, Karolinska University Hospital, Stockholm

Background
A new rapid test for detecting pneumococcal cell-wall polysac-
charides in urine, the Uni-Gold™ S. pneumoniae (Uni-Gold™) 
rapid antigen test, was recently developed by Statens Serum In-
stitut, Denmark, and Trinity Biotech, USA. We compared the 
performance of Uni-Gold™ with BinaxNOW® S. pneumoniae 
Antigen Card (BinaxNOW®) in a multi-centre study.

Methods
The inclusion was performed 20th July 2013 to 31st March 2014 
in three tertiary university hospitals: Örebro, Karolinska and Hvi-
dovre. In a correlation study, all consecutive clinical urine samp-
les tested with BinaxNOW® were subsequently tested with Uni-
Gold™. Positive cultures for S. pneumoniae on blood and airway 
were recorded. For sensitivity and specificity rates, urine samples 
from patients with simultaneously positive cultures (blood, spu-
tum, nasopharyngeal secretions) for S. pneumoniae, and from pa-
tients with simultaneously positive blood cultures for other bac-
teria, were tested with Uni-Gold™ and BinaxNOW®, respectively.

Results
In 345 consecutive urine samples, Uni-Gold™ and BinaxNOW® 
performed similarly, both positive in 29 cases and negative in 306 
cases. The results diverged in 10 cases, with no support by cultu-
re in 8 cases. Thus, the correlation between tests was very good 
(κ=0.84).
 Preliminary data until 15th March, based on 36 pneumococ-
cal bacteraemia cases, showed sensitivities of 58% for Uni-Gold™ 
and 47% for BinaxNOW®. In cases with S. pneumoniae in spu-
tum and/or NP-secretion (n=24) the positivity rates were 58% for 
Uni-Gold™ and 33% for BinaxNOW®. Based on 125 non-pneu-
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TIVICAY® (dolutegravir) Rx, EF, ATC kod J05AX12
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: Tivicay är indicerat i kombination med andra antiretrovirala 
läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos 
vuxna och ungdomar över 12 år. Dosering och administration: 
Tivicay ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av 
hiv-infektion. Tivicay kan tas med eller utan föda. Vid närvaro av 
resistens mot integrasklassen ska Tivicay helst tas med mat för att 
öka exponeringen (särskilt hos patienter med Q148-mutationer). 
Vuxna utan dokumenterad eller kliniskt misstänkt resistens mot 
läkemedel i integrasklassen: 50 mg (en tablett) peroralt en gång 
dagligen. Tivicay ska administreras två gånger dagligen hos den 
här populationen vid samtidig administrering med vissa läkemedel 
(t.ex. efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin). Vuxna 
med dokumenterad eller kliniskt misstänkt resistens mot läkemedel 
i integrasklassen: 50 mg (en tablett) peroralt två gånger dagligen. 
Beslutet att använda dolutegravir till dessa patienter ska baseras på 
mönstret av integrashämmarresistens. Samtidig administrering av 
Tivicay och vissa läkemedel ska undvikas i denna population (t.ex. 
efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin). Ungdomar 
(12-17 år med en kroppsvikt på minst 40 kg) utan resistens mot 
läkemedel i integrasklassen: 50 mg (en tablett) peroralt en gång 
dagligen. Barn yngre än 12 år: Säkerhet och effekt för denna grupp 

har ännu inte fastställts. Äldre: Begränsade data hos patienter över 
65 år. Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering behövs för patienter 
med lätt, måttlig eller svår njurfunktionsnedsättning (CrCl <30 ml/
min, ej på dialys). Nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering krävs 
för patienter med lätt eller måttlig leverfunktionsnedsättning.  
Inga data finns för patienter med svår leverfunktionsnedsättning.
Förpackningar: Filmdragerad tablett 50 mg (burk 30 tabletter).  
För ytterligare information om dosering, varningar och försiktighet, 
se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2014

Succinct Statement
Samtidig administrering av Tivicay och dofetilid är 
kontraindicerad på grund av risken för livshotande 
toxicitet. Vid tecken på överkänslighetsreaktion 
skall dolutegravir omedelbart utsättas. Kontroller 
av levervärden rekommenderas hos patienter 
med samtidig hepatit B- och/eller C-infektion. 
Patienterna ska övervakas vid samtidig 
behandling med metformin.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse kontakta  
biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00  

Postadress: Biverkningsenheten, GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna 
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TIVICAY - en ny anledning till att ompröva 
valet av första linjens behandling.

 Snabb och varaktig effekt1-5*
 In vitro och in vivo data visar på en hög barriär  

 mot resistensutveckling1-5

 En gång dagligen med få interaktioner med andra  
 läkemedel och få doseringsbegränsningar6**

 *   Snabb och dosberoende antiviral aktivitet, med en genomsnittlig  
 minskning av hiv-1-RNA på 2,5 log10 dag 11 för 50 mg-dosen. 
 Antiviral respons kvarstod i 3 till 4 dagar efter den sista dosen 
 i 50-mg gruppen.

 **   För patienter med resistens mot integrashämmare (dokumenterad  
 eller misstänkt av kliniska skäl) är den rekommenderade dosen   

GlaxoSmithKline AB
08 - 638 93 00  

Tivicay är ett varumärke som tillhör företagsgruppen  
ViiV Healthcare. ©2013 ViiV Healthcare Med ensamrätt. 

mococcal bacteraemia cases, the specificities were 82% for Uni-
Gold™ and 94% for BinaxNOW®. Uni-Gold™ was false positive 
in 31% and 12% of α-streptococcal and E. coli bacteraemia cases, 
respectively, although BinaxNOW® was false positive in 8% of 
α-streptococcal cases and no E. coli case.

Conclusion
In this first evaluation study, Uni-Gold™ correlated well with Bi-
naxNOW® on consecutive clinical urine samples, with non-inferi-
or sensitivity. However, the specificity was suboptimal, requiring 
further optimization prior to routine use.

Leder MALDI-TOF och snabbare resistensbestämning till 
mindre bredspektrumantibiotika?

Hedvig Glans1, Berndt Claeson2, Erik Backhaus1 
1Infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde, 2Mikrobiologen, 
Unilabs, Skövde

I en värld där överanvändning av antibiotika leder till ökad före-
komst av resistenta bakterier är det viktigt att man reflekterar över 
sin förbrukning. Genom att snabbt få fram art och resistensmöns-
ter borde man snabbare kunna ge riktad antibiotikabehandling. 
MALDI-TOF (Matrix-assisted laser desorption/ionization – time 
of flight) masspektrometer säkerställer bakterieart inom några mi-
nuter samtidigt som den bibehåller en specificitet och sensitivitet 
jämförbar med konventionell laboratoriediagnostik.
 För att korta ner tiden till resistensbesked kan man preliminärt 
läsa av agarplattan redan efter 6-8 timmar. Även om det är preli-
minärt ger det klinikern information om möjliga antibiotikaval. 
Ofta förutsätter detta att man vet bakterieart. Syftet med denna 
studie var att undersöka om snabbare art- och eller resistensbestäm-
ning leder till snabbare övergång från brett till smalt spektrum. 

Metod
Genom att jämföra tiden från växt i odling till byte av antibiotika-
regim hos inneliggande patienter på infektionskliniken i Skövde 
med positiva blododlingar från tre olika perioder: innan införan-
det av snabbdiagnostik, efter införandet av snabbresistensbestäm-
ning och efter införandet av MADLI-TOF. Utav 178 patienter 
med positiva blododlingar bytte man antibiotikaregim i 74 fall 
efter svar om positiv blododling.

Resultat
Flertalet av patienterna fick initialt en bred empirisk antibioti-
karegim. I 23 fall bytte man till en smalare antibiotikaregim 
inom 11 timmar. Antalet patienter som bytte från ett bredspek-
trumantibiotikum till en mer riktad antibiotikaregim inom 11 
timmar minskade efter införandet av snabbresistensbestämning. 
Samma effekt sågs inte efter införandet av MALDI-TOF. Kom-
binationen av metoderna verkade korta tiden till antibiotikabyte 
ännu mer.

Sammanfattning
Snabbresistensbestämningen föreföll ha störst effekt av snabbare 
byte från empirisk antibiotikabehandling till mer riktad antibio-
tikaregim. I enskilda fall med ovanliga eller oväntade fynd, bi-
drog MALDI-TOF till snabbare övergång till riktad behandling 

jämfört med konventionell laboratoriediagnostik. Denna studie 
var för liten för att tillåta generaliserbara slutsatser, men stäm-
mer resultaten skulle detta kunna bidra till mindre användning 
av bredspektrumantibiotika i framtiden.

Pneumococcal serotypes with thin capsules induce high 
antibody response in non-bacteraemic pneumonia

Simon Athlin1, Hans-Christian Slotved2, Kristoffer Strålin3 

1Department of Infectious Diseases, Örebro University Hospital, Öre-
bro, 2Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark, 3Department 
of Infectious Diseases, Karolinska University Hospital, Stockholm

Background
Pneumococcal colonization in nasopharynx (NP) is suggested to 
precede pneumonia as microaspiration of bacteria to the lungs oc-
curs. However, serotypes with high NP prevalence have thick cap-
sules and are associated with low invasive (bacteraemic) potential. 
Still, these serotypes are associated with high disease severity and 
case fatality rates. We observed the serotype-specific antibody re-
sponse to capsular polysaccharides (CPS) in adult patients with 
community-acquired pneumonia (CAP), with respect to high or 
low degree of serotype encapsulation according to Weinberger 
(2009).

Methods
In a prospective study on 235 adult patients, hospitalized for ra-
diologically confirmed CAP, cultures on blood, high quality spu-
tum and NP-secretion was performed at admission. All isolates of 
Streptococcus pneumoniae were serotyped. Serum was collected 
at admission (acute) and after approx. 4 weeks (convalescent) and 
the homologous anti-CPS Ig-titres were measured by optical den-
sity (OD) with ELISA. The OD was compared to known antibo-
dy levels for each serotype in a pooled serum from post-vaccina-
ted adults with the 23-valent vaccine, and presented in arbitrary 
units. The vaccination frequency was very low.

Results
S. pneumoniae was isolated in 20 bacteraemic (blood) and 50 
non-bacteraemic (sputum, n=23; NP, n=27) patients. No differen-
ce in antibody response was observed between the three sampling 
sites. The antibody responses were higher for serotypes with thin 
capsule in all patients (2.63 versus 1.25; p=0.003). This difference 
was pronounced in non-bacteraemic patients (2.76 versus 1.22; 
p=0.001), and was not observed in bacteraemic patients.

Conclusion
Less encapsulated serotypes, associated with low prevalence in NP 
and high invasive potential, induced high antibody responses in 
non-bacteraemic pneumococcal pneumonia. The difference may 
partly be explained by insensitive blood cultures, as these seroty-
pes have less protection against fagocytosis, due to lack of protec-
tive capsules, and could be easily cleared from
bloodstream.

Samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock: Kart-
läggning för bättre omhändertagande

 ABSTRACTS



INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 142



12

11

10

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 14 39

Med fokus på 
infektionssjukdomar

Telefon 08-407 64 30  •  www.medivir.se  •  info@medivir.se

Medivir är ett växande svenskt 
läkemedels bolag där framgångsrik 
forskning, med fokus på infektions-
sjukdomar, kombineras med en 
nordisk försäljnings organisation.
 Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och 
tillhandahålla innovativa läke medel som förbättrar människors hälsa 
och livskvalitet.

Maria Andersson1, Sören Berg2, Håkan Hanberger1

1Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping 
2Thoraxanestesi och Intensivvård, Universitetssjukhuset i Linköping, 
Linköping

Svår sepsis och septisk chock är allvarliga tillstånd med en morta-
litet som uppgår till 20 respektive 45 %. Sedan 2004 finns inter-
nationella riktlinjer för handläggning av sepsis (Surviving Sepsis 
Campaign) och man har i flera studier visat en minskad mortali-
tet när dessa riktlinjer tillämpats. I Svenska Infektionsläkarfören-
ingens (SILF) kvalitetsregister registreras patienter med samhälls-
förvärvad sepsis som kommer till IVA inom 24 timmar. Registret 
hjälper oss att identifiera förbättringsområden i den akuta hand-
läggningen. Dock inkluderas ej patienter med svår sepsis/septisk 
chock som ej blivit IVA-vårdade.
I Linköping vårdas merparten patienterna med samhällsförvärvad 
svår sepsis och septisk chock på Medicinska Akutvårdsavdelning-
en MAVA, Infektionskliniken och IVA. Patienter som vårdats för 
dessa tillstånd under tiden 2012-09-30–2013-09-30 har inklude-
rats i en retrospektiv journalstudie.
Syftet med studien var att undersöka efterlevelsen av SILFs be-
handlingsmål och Surviving Sepsis Campaign rekommendatio-
ner, vårdnivå samt tiden till effektivt antibiotika och hur dessa 
faktorer påverkade mortalitet och vårdtid.
Av de 102 inkluderade patienterna vårdades 27 någon gång under 
vårdtiden på IVA. Sjukhusmortaliteten samt 28-dagarsmortalite-
ten var 37 % för de patienter som IVA-vårdades. Motsvarande 
mortalitet var 21 % respektive 24 % för de patienter som ej vårda-
des på IVA. Data avseende hur efterlevelse av SILFs behandlings-
mål och Surviving Sepsis Campaign rekommendationer påverkar 
vårdtid och mortalitet kommer att presenteras.

Isolering är motiverad i de flesta fall där smittsam viral 
gastroenterit misstänks

Lars Gustavsson1, Thomas Andreasson1, Johan Westin1, 
Magnus Lindh1, Lars-Magnus Andersson1

1Avdelningen för infektionssjudomar, Institutionen för biomedicin, 
Göteborgs universitet, Göteborg

Isolering av patienter med viral gastroenterit minskar sannolikt 
risken för nosokomiala utbrott av gastroenterit. Tillgången till 
isoleringsrum är dock begränsad, och att på akutmottagningen 
identifiera patienter med smittsam gastroenterit kan vara en svår 
utmaning. Vi har i en tidigare studie funnit att den viktigaste 
anamnestiska uppgiften talande för smittsam viral gastroenterit är 
diarré med debut inom 2 dygn, men betydelsen av omgivnings-
fall var oklar. I en prospektiv kohortstudie, som genomfördes på 
Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg mellan 2010-2013, inkluderades vuxna patienter som lades 
in med hög misstanke om viral gastroenterit. Deltagarna provtogs 
med rektalsvabb för påvisning av virus med realtids-PCR och för 
bakterieodling samt med fecesprov för Clostridium difficile-toxin 
A/B. Anamnestiska uppgifter, laboratorievärden vid inskrivning 
och utskrivningsdiagnos noterades.
 Av 964 patienter som screenades för deltagande kunde 206 in-
kluderas i studien. 134 (65%) var kvinnor och medianåldern var 
74 år (interkvartilavstånd 54-86). 127 patienter (62%) hade vi-

ral gastroenterit som kunde bekräftas med PCR och 12 patienter 
(6%) hade bakteriell gastroenterit. Hos 67 patienter hittades inte 
något gastroenteritagens, av dessa hade 19 (28%) en allvarlig akut 
infektion, 10 (15%) diagnosticerades med allvarlig icke-infektiös 
akut sjukdom och 38 (57%) fick diagnosen ospecificerad gastro-
enterit vid utskrivning. Patienter med bekräftad viral gastroente-
rit hade något lägre CRP (16 vs 27 mg/L, p<0.05) och kortare 
symtomduration vid inskrivning (1 vs 2 dygn, p<0.05). En anam-
nestisk uppgift om omgivningsfall med gastroenteritsymptom var 
förknippat med tydligt ökad risk för viral gastroenterit (relativ 
risk 1.8 (95%KI 1.4-2.2)).
 Hos en majoritet av de patienter som lades in för isoleringsvård 
på grund av hög misstanke om smittsam viral gastroenterit kunde 
diagnosen bekräftas. Ungefär var sjunde patient hade dock annan 
akut behandlingskrävande sjukdom. Isolering av patienter med 
nytillkomna gastroenteritsymtom, särskilt när omgivningsfall 
förekommit, kan minska risken för nosokomial smitta. En tidig 
kvalificerad medicinsk bedömning är nödvändig för att utesluta 
annan allvarlig sjukdom.

CO-morbidity in a Swedish Cohort of 547 HIV-positive 
subjects above 50 years of age on stable combination 
Antiretroviral treatment (cART)

Göran Bratt1, Anders Blaxhult1, Maarit Maliniemi1, A.El-
tayeb1

1Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset AB, Stockholm

Patienter födda 1964 eller tidigare med stabil och effectiv cART
Hypertoni och diabetes samt insulinresistens var vanligt likväl 
som hjärtkärlsjukdomar och maligniteter.

Detektion av låga nivåer HCV RNA hos enstaka patien-
ter efter SVR saknar sannolikt klinisk betydelse.

Magnus Hedenstierna1, Ola Weiland1, Anette Brass2, 
Dorothea Bankwitz3, Patrick Behrendt3, Ingrid Uhnoo4, 
Soo Aleman5, Kristina Cardell6, Aril Fryden6, Gunnar 
Norkrans7, Anders Eilard7, Hans Glaumann8, Thomas 
Pietschmann3, Matti Sällberg2, Erwin Brenndörfer2

1Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge, 
2Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Hud-
dinge, 3Institute of Experimental Virology, Twincore Center for Ex-
perimental and Clinical Infection Research, Hannover, Tyskland, 
4Infektionskliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, 5Enheten för 
Gastroenterologi och Hepatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna, 6Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Lin-
köping, 7Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gö-
teborg, 8Enheten för Patologi och Cytologi, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge

Bakgrund
I tidigare studier har låga nivåer av hepatit C virus (HCV) kunnat 
påvisas flera år efter virologisk utläkning (SVR) av kronisk HCV 
infektion. Den kliniska betydelsen av detta är oklar. I den här 
studien utvärderade vi virologi, immunologi, histologi och klinik 
minst 5 år efter SVR.
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Metod
54 patienter med en genomsnittlig uppföljningstid efter SVR på 
9,8 år (5-20 år) deltog i studien. De utvärderades kliniskt vid ett 
återbesök och graden av leverskada bedömdes med hjälp av en 
uppföljande leverbiopsi och/eller leverelasticitetsmätning (Fibro-
Scan). Leverbiopsier, plasma och PBMC testades för HCV RNA 
med en känslig metod som kan detektera 2 kopior/ml. Vi un-
dersökte HCV specifikt T cellsvar med ELISpot och pentamer 
färgning samt humoralt immunsvar genom att mäta HCV NS3 
specifika antikroppar och virusneutralisation.

Resultat
Samtliga deltagare var HCV RNA negativa i rutinprover vid 
uppföljning. Hos tre patienter kunde låga nivåer av HCV RNA 
detekteras i PBMC 5-9 år efter SVR, men vid ny kontroll 4-5 
år senare var alla negativa. Ingen av de tre hade tecken till aktiv 
hepatit. Två hade fibrosstadium 0 och inflammationsgrad 0 på 
uppföljande biopsier och den tredje, som inte biopserades, hade 
ett FibroScan resultat motsvarande fibrosstadium F0-1. HCV 
specifikt T cellsvar och NS3 antikroppsnivåer minskade signifi-
kant med tiden efter SVR.

Diskussion
Vår studie bekräftar att låga nivåer av HCV RNA kan detekteras 
i PBMC hos enstaka patienter efter SVR. De samlade bilden av 
klinik, histologi och immunologi talar dock för att detta saknar 
klinisk betydelse.

Can a mass media campaign affect antibiotic use in a 
region with both a low rate of antibiotic prescription and 
low rate of antibiotic resistance?

Gunnar Jacobsson1, Denny Björk1, Annika Edholm1, Ma-
ria Hess1, Pär-Daniel Sundvall1, Peter Ulleryd1, Christina 
Åhrén1, Elina Lampi2, Fredric Carlsson2

1Regionala Strama, VGR, Göteborg 2Department of Economics, Uni-
versity of Gothenburg, Göteborg

Antibiotic resistance calls for new actions. A campaign was laun-
ched by the Swedish strategic programme against antibiotic resi-
stance (Strama) in Region Västra Götaland to increase the aware-
ness of prudent antibiotic use among the general public and health 
personnel during the autumn 2012. The information was exposed 
in newspapers, digital medias, brochures, posters in health centers 
and pharmacies, symposia with invited journalists, and meetings 
with health professionals during six weeks. We evaluated the per-
ception both in the general public and in health personnel.
Questions regarding the effect of antibiotics and antibiotic resi-
stance were answered before and after via a website with prede-
fined panel members. A before-and-after methodology was also 
used concerning the health personnel. A questionnaire was sent 
by letter to 60 randomly chosen health centers before and 60 after 
the campaign. The internet panel survey generated 400 answers 
before and 402 after. No differences were noted before and after. 
The knowledge of the effect of antibiotics was generally high, as 
for example only eight % before and 10 % after claimed that 
antibiotic is efficacious against virus.
 The answering frequency was 45 % before and 48 % after in the 

questionnaire study. No differences were detected before and af-
ter. Both doctors and nurses reported being well-informed on the 
risk with antibiotic resistance. The physicians answered that they 
adhered to guidelines more than physicians in general, and that 
the health centre they worked at adhered more to guidelines than 
other health centers. Thus, they proved to have optimist bias.
The present threat of antibiotic resistance calls for urgent action, 
and it is tempting to launch information campaigns to increase 
awareness of prudent antibiotic use and resistance. No effect was 
detected when evaluating before and after a mass media campaign 
in western Sweden among the general public as well as health 
personnel.

Störd sårläkning en betydelsefull faktor vid uppkomst av 
protesinfektion

Börje Åkerlund1

1Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Vid protesinfektion är tidig diagnostik avgörande för behand-
lingsframgång. Nyköpings ortopedklinik uppvisade 2008-10 en 
ökning av protesinfektioner. En analys av klinik och hygiensek-
tion gav ej en fullständig förklaring till uppkommen situation. 
I anslutning till PRISS-revision initierades en fördjupad genom-
gång av de infekterade patienterna.

Metod
En retrospektiv journalgenomgång av patienter med protesin-
fektion efter primär höftplastik (hel el. halvprotes) med fokus på 
sårläkning, diagnostik, behandling, behandlingsresultat och vård-
tider. 

Resultat
70% av protesinfektionsfallen uppvisar en störd sårläkning. Slut-
sats: störd sårläkning förefaller vara en markör för protesinfektion 
varför PRISS expertgrupps rekommendation om förbättrat post-
operativt omhändertagande förefaller motiverat.

Sekvenstyper av Staphylococcus epidermidis som as-
socierats med ledprotesinfektioner återfinns inte i det 
laminära luftflödet under pågående ledproteskirurgi

Emeli Månsson1, Bengt Hellmark2, Martin Sundqvist2, Bo 
Söderquist3

1Infektionskliniken/IHM, Västmanlands sjukhus, Västerås/Örebro 
Universitet, Västerås, 2Laboratoriemedicinska länskliniken, avd för 
mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, 3Laboratorie-
medicinska länskliniken/ILU, Universitetssjukhuset Örebro/Örebro 
Universitet, Örebro

Bakgrund
Molekylärgenetiska studier har visat att majoriteten av ledprote-
sinfektioner med S. epidermidis orsakas av ett fåtal sekvenstyper 
(ST2 och ST215) vilka sällan återfinns i hudfloran hos friska in-
divider utan sjukvårdskontakt. Hur och när patienter koloniseras 
och slutligen infekteras med dessa sjukhusassocierade stammar är 
inte känt.
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Syfte
Att undersöka om ST2 och 215 av S. epidermidis återfinns i det 
laminära luftflödet under pågående ledproteskirurgi.

Metod
Luftprovtagning genomfördes med aktiv teknik (Sartorius MD8 
AirScan) i direkt anslutning till operationsområdet i det laminä-
ra luftflödet under 17 höft/knä-artroplastiker vid Västmanlands 
sjukhus, Västerås, under perioden november 2010 till januari 
2011. Använda filter (ett per kubikmeter luft) placerades på agar-
plattor (Mueller Hilton) och inkuberades över natt. Artbestäm-
ning utfördes med MALDI-TOF (Bruker Daltronics). S. epider-
midis isolat sekvenstypades med MLST och resistensbestämning 
utfördes.

Resultat
Artbestämning utfördes på 736 isolat med MALDI-TOF vilket 
genererade en säker artbestämning för 553 isolat (75%). 115 iso-
lat identifierades till genusnivå. 68 isolat kunde inte artbestäm-
mas trots extraktion.
 Micrococcus-species dominerade luftfloran (304 isolat, 41%) 
följt av koagulas-negativa stafylokocker (KNS); S. capitits (n=60), 
S. hominis (n=41), S. epidermidis (n=33), S. warneri (n=23), S. 
haemolyticus (n=18), S. cohnii (n=17), övriga KNS (n=29).
Inget S. epidermidis isolat uppvisade resistens mot ≥ 3 antibio-
tikagrupper. Alla utom ett S. epidermidis isolat var känsliga för 
cefoxitin. MLST identifierade 18 olika sekvenstyper av vilka sju 
inte tidigare var kända. Inget isolat tillhörde ST2 eller ST215.
Stor variabilitet i luftkvalitet noterades mellan operationerna (me-
dian 3,9 CFU/m3, spridning 0,2 - 102 CFU/m3).

Konklusion
Micrococcus species och KNS utgör majoriteten av aeroba mik-
roorganismer i det laminära luftflödet under pågående ledpro-
teskirurgi. Intraoperativ ledkontamination är möjlig när ultraren 
luft (<10 CFU/m3) inte uppnås, tex pga inadekvat positionering 
av mobila laminära luftflödeselement. Inga isolat tillhörande ST2 
och ST215 identifierades i luften på operationssalen och andra 
transmissionsvägar för dessa sjukhusassocierade stammar ter sig 
därmed mer sannolika.

Lower uptake of HCV treatment than HIV treatment in 
HIV/HCV co-infected patients

Jenny Stenkvist1, Ola Weiland1, Anders Sönnerborg2, An-
ders Blaxhult3, Karolin Falconer1

1Department of Infectious Diseases/Unit of Infectious Diseases, De-
partment of Medicine, Huddinge. Karolinska University Hospital, 
Huddinge/Karolinska Institutet, Stockholm, 2Division of Virology, 
Department of Laboratory Medicine. Karolinska Institutet S t o c k -
holm, 3Department of Clinical Science and Education, Södersjukhu-
set/Karolinska Institutet, Stockholm

Background and aims
HCV co-infection is a leading cause of death in HIV positive 
patients. Despite a strong indication to treat HCV, treatment up-
take is generally lower than in HCV mono-infected patients.
 Our aim was to determine the HCV and HIV treatment uptake 

and to define factors associated with initiation or deferral of HCV 
treatment in Swedish HIV/HCV co-infected patients.

Methods
All 5315 adult HIV positive patients in Sweden have been inclu-
ded in the InfCare HIV database. From this database demograp-
hic, virologic and treatment data from all HIV/HCV co-infected 
patients were extracted in September 2010.
Factors associated with initiation of interferon-based HCV tre-
atment were analysed. In a subgroup, physician-reported reasons 
for deferring HCV treatment were investigated.

Results
The anti-HCV testing rate was 90% and the HCV RNA testing 
rate 92% in the Swedish HIV infected cohort. The anti-HCV 
prevalence was 14% and the chronic HCV infection rate 11%. In 
total, 25% of the 466 HIV/HCV co-infected patients had initi-
ated HCV treatment. HCV genotype 2 or 3, HIV transmission 
route other than IDU, and on-going HIV treatment were factors 
associated with a higher HCV treatment rate. The main reason for 
not having initiated HCV treatment was IDU or alcohol abuse.

Conclusions
The 14% prevalence of anti-HCV noted in Swedish HIV-infected 
patients was low by international comparisons. The 25% HCV 
treatment rate noted in our HIV/HCV co-infected patients was 
high and in the same magnitude of that published in HCV mo-
no-infected patients in Sweden.
 The HIV treatment rate was considerably higher than the HCV 
treatment rate. Certainly, ART is more urgent and all patients will 
need ART eventually, whereas HCV treatment might be postpo-
ned if the rate of fibrosis progression is slow. However, the HCV 
treatment rate needs to be improved in order to prevent mortality 
from HCV in HIV/HCV co-infected patients.

TBE – hur många och vilka är vaccinerade? Vaccina-
tionstäckning i Stockholms län 2013.

Helena Hervius Askling1, Mona Insulander1, Maria-Pia 
Hergens1, Amy Leval1
1Smittskydd Stockholm, Hälsosjukvårdsförvaltningen SLL, Stock-
holm

Bakgrund
Antalet anmälda fall av TBE har succesivt ökat i Stockholms län 
(SLL) det senaste decenniet. Samtidigt har antalet sålda TBE-vac-
cindoser också ökat. År 2013 var incidensen av TBE i SLL ca 
5/100 000. Det saknas information om TBE- vaccinationstäck-
ning både i Sverige och SLL.

Metod
8000 enkäter med frågor om TBE-vaccination skickades ut till 
slumpvis utvalda invånare i SLL. Enkäten skickades till vuxna och 
föräldrar till barn över 1 års ålder i på förhand definierade lågrisk- 
och högriskområden. Uni- och multivariata regressionsanalyser 
gjordes på utfall vaccinerad (ja/nej) och skydd under 2013 (ja/
nej) baserad på antal doser och vaccineringsår.
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Resultat
Svarsfrekvensen var 60% och jämnt fördelat mellan män och 
kvinnor samt mellan boende i högrisk- respektive lågriskkommu-
ner. 51% av de svarande var föräldrar som svarade för barn 1-17 
år och 22% var över 65 år. 90% var födda i Sverige. 70% av res-
pondenterna hade vistats i naturen >2 veckor i ett högriskområde 
under perioden april-september. Totalt svarade 53% ja på frågan 
om de var TBE-vaccinerade överhuvudtaget. Av de som var vac-
cinerade hade 71% fått 3 doser eller mer och 23% 1-2 doser. 5% 
var osäkra på antalet doser. 37% bedömdes ha ett skydd mot TBE 
under 2013 ( ≥3 doser vaccin totalt eller 2 doser med senaste un-
der 2013). Sannolikheten att vara vaccinerad var högre hos dem 
som hade vistats i riskområde, enligt definition ovan, (OR 4,04 
95% CI 3,4-4,8) och hos dem som hade en högre hushållsin-
komst (OR 2,4 95% CI 1,8-3,2). Ingen större (OR 1,1 95% CI 
1,02-1,3) könsskillnad avseende vaccinering påvisades.

Konklusion
Denna undersökning är den första TBE- vaccinationstäckningen 
som publiceras i Sverige. Resultaten behövs för att kunna bedöma 
fortsatt utbredning av sjukdomen och eventuellt ställningstagan-
de till subventionering av vaccin. En liknande studie bör uppre-
pas framöver för att kunna följa utvecklingen.

Detection of Streptococcus pneumoniae and Haemop-
hilus influenzae is feasible in a multiplex PCR panel for 
viruses and bacteria

Martina Sansone1, Maria Andersson2, Susanne Skovb-
jerg2, Lars-Magnus Andersson3, Robin Brittain-Long4, 
Johan Westin2, Magnus Lindh2

1Infektionskliniken SU/Östra, Institutionen för klinisk mikrobiologi 
och Virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Univer-
sitet, Göteborg, 2Avdelningen för Klinisk mikrobiologi och virologi/
Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Göteborgs Universitet, Göteborg, 3Infektionskliniken SU/Östra, Av-
delningen för klinisk mikrobiologi och Virologi/Institutionen för bio-
medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet, 
Göteborg, 4Acute Medical Asessment Unit, Aberdeen Royal Infirmery, 
Aberdeen, Scotland, UK

HCV clearance after acute hepatitis B superinfection. 
Possible mechanisms

Katarina Nyström1, Aril Fryden1, Kristina Cardell1
1Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Objective
In chronic hepatitis C infection spontaneous viral clearance is a 
rare event. Two cases with remission of chronic hepatitis C infec-
tion during superinfection with acute hepatitis B were observed at 
the Department of Infectious Diseases in Linkoping Sweden. The 
aim of this study is to describe the cases and summarize current 
knowledge about the underlying mechanisms.

Method
Two patients with a history of previous intravenous drug use and 

chronic hepatitis C genotype 1A were superinfected with acute 
hepatitis B and recovered from both infections. Serological mar-
kers for HCV/HBV; PCR for HCV-RNA /HBV- DNA during 5 
respective 3.5 years were evaluated.
A review of relevant literature has been done. Scientific articles, 
case-reports written in English and Swedish, between 1990-2013 
were included.

Result
During the acute hepatitis B infection there was a marked reduc-
tion of HCV-RNA which later became undetectable. Both cases 
also recovered from their hepatitis B infection. A handful of case 
reports and a few smaller studies were found in literature. Reci-
procal inhibition between the viruses seemed to occur but it was 
debatable if this was due to direct viral interference or indirect im-
mune mediated mechanisms. Acute cell necrosis during the acute 
hepatitis B infection could also be a reason since hepatitis C and 
B infected the same hepatocyte. There were indications that up to 
75% regained detectable hepatitis C RNA within 3 years.

Conclusion
The mechanism beyond remission of hepatitis C during superin-
fection with hepatitis B is not completely understood. Reciprocal 
viral inhibition, cytokines associated with the acute hepatitis B 
infection and massive cell necrosis are possible causes. Remission 
can be transient and follow up time must be several years.

Cost-effective treatment for genotype 2 and 3 hepatitis 
C Recurrence after Liver Transplantation

Malin Ackefors1, Maria Castedal2, Olav Dahlgard3, Hans 
Verbaan4, Henrik Gjertsen5, Annika Wernerson6, Ola Wei-
land1

1Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, Karolinska 
Institutet at Karolinska University Hospital, Stockholm, 2The Trans-
plant Institute, Sahlgrenska University Hospital and the Sahlgren-
ska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, 3Division of 
Infectious Diseases, Akers Rikshospital, Olso, Norway, 4Division of 
Infectious Diseases, Malmö University Hospital, Malmö, 5Division 
of Transplant Surgery, Karolinska University Hospital, Stockholm, 
6Department of Clinical Sciences, Intervention and Technology, Ka-
rolinska Institutet and Clinical Pathology/Cytology, Stockholm

Background and Aims
Relapse of hepatitis C virus (HCV) infection after liver transplan-
tation (LT) is universal. Tolerance for treatment with peg-Interfe-
ron (peg-IFN) and ribavirin (RBV) is suboptimal and withdrawals 
due to adverse events frequent. We sought to improve tolerance 
for treatment and to improve treatment outcome.

Methods
54 Swedish and Norwegian patients with HCV recurrence after 
liver transplantation were included. All were given concentration 
guided RBV with Darbepoetin support to achieve an intended 10 
µmol/L RBV concentration starting 2 weeks prior to treatment 
start with RBV and Peg-IFN. Peg-IFN alfa 2a was dosed 180 µg 
to 36 patients with genotype 1, and 135 µg to 18 patients with 
genotype 2 and 3.
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Results
SVR was achieved in 41% (22/54), in HCV genotype 2/3 in 78% 
and in genotype 1 in 22%, p = 0.0001. Patients with IL28B CC 
achieved SVR in 73% (8/11) and patients with non-CC in 33% 
(14/43), p = 0.016. Patients with mild fibrosis (fibrosis stage 1-2) 
achieved SVR in 56% (15/27), and patients with advanced fibro-
sis (fibrosis stage 3-4) in only 26% (7/27), p = 0,0267.

Conclusions
Concentration guided RBV dosing with Darbepoetin support 
substantially improves tolerance and offers high adherence to a full 
peg-IFN and RBV treatment course in patients with post-trans-
plant HCV relapse. With this approach genotype 2 and 3 infec-
tions can be treated cost effectively post-transplant. Genotype 1, 
IL28B non-CC genotype, and advanced fibrosis predicted a low 
SVR rate.

Loperamide is a safe and efficient treatment for trave-
ler’s diarrhea

Jesper Sterne1, Lars Rombo1
1Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 

Background
Loperamide is an opioid-like anti diarrheal drug. Its use in the 
setting of traveler’s diarrhea (TD) is controversial. The aims of the 
study was to examine whether loperamide is a safe and efficient 
drug for TD, and to measure its use at Swedish departments of 
infectious diseases.

Methods
In our literature review, we used PubMed to search for articles 
relevant to the questions. Furthermore, a survey was sent to 100 
randomly selected physicians at all Swedish departments of in-
fectious diseases, in which they were asked whether they would 
use loperamide or not, in five fictional cases of traveler’s diarrhea, 
ranging from mild to severe.

Results
We found 23 relevant articles and case reports. They clearly 
showed that loperamide is an efficient drug for TD, both as single 
treatment-, and as adjunctive treatment with antibiotics.
We found no case reports of serious adverse events when a max-
imum of 8 mg of loperamide per day was given for up to two 
days, with no concomitant drugs that decrease bowel motility. 
The survey showed that a majority of physicians at departments of 
infectious diseases rarely or never prescribed loperamide.

Conclusion
Loperamide can, and should be administered to patients with TD 
to a greater extent than is the case today, even to those with fever 
and dysenteria. In moderate dosages, the effect on bowel motility 
is negligible.

Mature biofilms of Enterococcus faecalis and Enterococ-
cus faecium are highly resistant to antibiotics

Anna Holmberg1, Magnus Rasmussen1

1Infektionskliniken Lund, SUS, Lunds Universitet, Lund

E. faecalis and E. faecium are leading pathogens isolated from no-
socomial infections and are increasingly recognized as important 
pathogens in medical - device infections such as prosthetic joints. 
Bacterial biofilm formation (bf ) is central in the pathogenesis of 
infections related to foreign material. There is compelling eviden-
ce that bacteria within biofilms are more tolerante to antibiotics 
than are planktonic cells. Treatment of enterococcal infections are 
complicated due the antimicrobial resistance of the bacterium 
and their ability to form biofilm. This study explores antibiotic 
sensitivity in young and mature biofilms.
 The isolates were from infections of prosthetic knee joints. Bf was 
measured in a microtiterplate and analyzed by scanning electron 
microscopy .Minimal biofilm eradication concentration (MBEC) 
for vancomycin, linezolid, ciprofloxacin, daptomycin, tigecycline, 
and rifampicin alone and in combinations was determined . Ente-
rococcal biofilms of different ages on beads of bone cement were 
treated with the same antibiotics followed by timekill.
 Mature biofilms showed higher OD than young ones. In 24 
hours-old biofilm, isolates displayed MBECs for antibiotics in 
the 8 - 512 mg/l range. When combined with rifampicin, MBEC 
dropped by 2-4 dilutions. In biofilms formed on cement beads 
during 24 hours significant bacterial killing was detected (> 2 log 
decrease in cfu) after 24 hrs antibiotic exposure.
 All E. faecalis and E. faecium isolates displayed MBECs between 
128-(>1024 )for the different antibiotics in 120 hours-old bio-
film. When combined with rifampicin, MBEC dropped 1 dilu-
tion or none. In biofilms grown on cementbeads for 120 hours no 
significant bacterial killing was detected (0.2- 1.2 log decrease in 
cfu) after 24 hrs exposure to antibiotics .
 Our data show that the age of the biofilm is relevant for anti-
biotic susceptibility in biofilm in vitro. The duration of a device 
related infection might be an important factor to consider for 
prediction of treatment outcome in the clinical setting.

Tularemi har påvisats i vattenkälla relaterad till utbrott 
för första gången i Sverige

Eva Lindhusen Lindhé
Bitr. smittskyddsläkare i Västra Götaland

Bakgrund
Tularemismitta har etablerats i Västra Götaland sedan början av 
2000-talet. Smittutbredningen har nästan helt varit begränsad till 
norra Bohuslän, norra Dalsland och Göta älv-dalen.

Händelse
Under april 2013 inkom till Smittskydd Västra Götaland 2 ovan-
ligt tidiga anmälningar av tularemismitta. Fallen utgjordes av en 
12-årig flicka från Göteborg, och en 65-årig kvinna från Skara-
borg – områden med inga respektive få fall av tularemi hittills. 
Kunde det trots allt finnas ett samband?

Utredning
Intervju med flickans far visade att hon insjuknat under sportlo-
vet hos farföräldrarna på en gård i Skaraborg, i grannbyn till den 
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äldre kvinnan. Även farmor på gården visade sig vid utredning ha 
tularemi med symptomdebut i slutet av januari. En 7-årig kusin 
till flickan hade också tularemi med debut under sportlovet. 
 Kvinnan från grannbyn hade varit på en kurs på gården en vecka 
innan hon insjuknade i mitten av februari. Vidare utredning vi-
sade på ytterligare 2 fall med koppling till gården. Samtliga 6 fall 
hade oro-pharyngeal manifestation av olika svårighetsgrad. Miss-
tanke om smitta via vatten eller förorenad föda uppkom därmed.   
  Ytterligare 3 grupper av personer som besökt gården undersöktes 
utan ytterligare fynd av tularemi. Minsta gemensamma nämna-
re för fallen var intag av vatten. Gården hade egen djupborrad 
brunn. Provtagning av aktuell brunn företogs med hjälp av kom-
munens miljökontor. Inspektion visade förbindelser mellan ladu-
gård och brunn, där smågnagare lätt kunde ta sig fram.

Resultat
SMI kunde påvisa F. tularensis i vattenprover vid både odling och 
PCR. Det är första gången i Sverige som smittämnet kunnat på-
visas från vattenkälla delaktig i ett utbrott.

Sepsis med okänt fokus

Martin Älverbrandt1

1Infektion, SÄS, Borås

Bakgrund
Antibiotikariktlinjen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås anger 
att svår sepsis och septisk chock ska behandlas med piperacil-
lin-tazobactam (piptaz) + tobramycin (tobra). Vid andra fall av 
sepsis med okänt fokus rekommenderas bensylpenicillin (bensyl-
pc)+tobra.

Syfte
Att studera kliniska och laboratoriemässiga parametrar hos pa-
tienter som fått den preliminära diagnosen sepsis med okänt fo-
kus, mäta vårdresultat och värdera följsamheten till sjukhusets 
antibiotikariktlinjer.

Metod
Retrospektiv journalgenomgång av alla patienter som lagts in på 
infektionsavdelningen 130101–130531 med diagnosen ”klinisk 
sepsis med okänt fokus”. Patientgruppen (n=78) har identifierats 
genom att läkare ordinerat antibiotika på denna indikation i data-
programmet SAI (Sjukhusets Antibiotika och Infektionsuppfölj-
ningssystem). SAI är kopplat till Melior och tvingar ordinerande 
läkare att dokumentera insättningsorsaken.

Resultat
Population: 45 män och 33 kvinnor.
19 patienter uppfyllde kriterier för svår sepsis (16) eller septisk 
chock (3). 12 patienter i denna grupp fick piptaz +/- tobra av 
vilka 7 avled och 5 erhöll bensylpc+tobra av vilka ingen avled.
59 patienter hade inte svår sepsis eller septisk chock. Av dessa 
behandlades 44% med piptaz+/- tobra av vilka ingen avled och 
42% med bensyl+tobra av vilka en patient avled.
 27 patienter hade positiv blododling av klinisk relevans. E-coli 
var vanligast (11) följt av pneumokocker (3) och alfastreptokock-
er (3). Samtliga blododlingsisolat var känsliga för piptaz och ett, 

med E-coli av ESBL-typ, var resistent mot kombinationen ben-
sylpc+tobra. De vanligaste epikrisdiagnoserna var urinvägsinfek-
tion (26%) och pneumoni (21%). 4% hade endokardit.

Diskussion
Följsamheten till antibiotikariktlinjen var begränsad. Nästan hälf-
ten av patienterna erhöll piptaz +/- tobra när bensylpc+tobra skul-
le vara förstahandsval. I patientgruppen med svår sepsis fick en 
tredjedel bensylpc+tobra när istället piptaz+tobra var riktlinjens 
rekommendation. Materialet är för litet för långtgående slutsatser 
men inledande behandling med bensylpc+tobra fungerade väl i 
denna population. Bensylpc+tobra kan kanske användas oftare 
vid sepsis med okänt fokus?

Förekomst och behandling av infektioner på äldreboen-
den i Västerbotten

Anna Carlqvist1, Stephan Stenmark2

1T10, Läkarutbildningen, Umeå Universitet, Umeå
2Smittskyddsenheten VLL, Umeå Universitet, Umeå

The proportion of people receiving antibiotic treatment increases 
with age. High antibiotic use is a risk factor for development of 
resistance, which in turn makes healthcare-associated infections 
(HAI) more complicated. Few studies on the occurrence of in-
fections and their treatment in Swedish nursing homes have been 
published. The aim of this study was to present incidence, treat-
ment, risk factors and prevention of infections in nursing homes 
in Västerbotten. 45 nursing homes in Västerbotten (maximum 1 
389 elderly residents) participated in the study during 4-6 weeks 
September to November 2013. Data were collected by nurses at 
the nursing homes and reported by phone every week. Cases were 
recorded if they had been evaluated for infections one week back. 
For residents with signs of infection age, sex, diagnosis, sympt-
oms, antibiotic treatment, risk factors for infection and preventi-
ve measures were noted. The main outcome of the study was in-
cidence of infection. The overall incidence rate per week was 2.4 
% and 1.8 % of the residents were treated with antibiotics. Of all 
the infection episodes 77 % were treated with antibiotics, with 
almost the same distribution between men and women. The most 
common diagnosis was urinary tract infection (41 %), followed 
by skin and soft- tissue infections (29 %) and respiratory tract 
infections (22 %). The prevention measures of infections were 
relatively low. The proportion of women with UTIs treated with 
local oestrogen was only 28 %. 32 % of those with respiratory 
infections had received pneumococcal vaccination and in 38 % 
it was unknown if vaccinated. This study identified a relatively 
low incidence of infections and antibiotic treatment in nursing 
homes in Västerbotten. There were some indications that more 
preventive actions can be taken to prevent infections. Additional 
information is needed on infections, their treatment, and preven-
tion in nursing homes.

A retrospective pilot study comparing intensive care tre-
ated primary, secondary and tertiary sepsis with respect 
to length of stay, organ failure and mortality
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Sara Castegren1, Mikaela Jonasson2, Jan Sjölin3, Markus 
Castegren4

1Infektions-och lungkliniken Sörmland, Centrum för klinisk forsk-
ning Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, 2Kliniken för aneste-
si-och intensivvård, Mälarsjukhuset, Centrum för klinisk forskning 
Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, 3Medicinska fakulteten, In-
stitutionen för Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Universitet, Uppsala, 4Centrum för klinisk forskning Sörmland, Mä-
larsjukhuset, Eskilstuna

Introduction
A systemic inflammatory response is followed by an anti-inflam-
matory response. We hypothesize that a patient’s inflammatory 
status affects the clinical picture and outcome of a subsequent 
septic insult. To test this, patients were categorized according to 
previous inflammatory activity and analyzed with respect to clini-
cal picture and outcome.

Method
The ICU-registry was used to identify adult patients with severe 
sepsis or septic shock in a single Swedish ICU during 2006-2011. 
Patients were categorized into four groups based on the presence 
of systemic inflammatory-inducing insults previous to the septic 
episode. Patientcategories: (A) Primary sepsis; NO recent (<30 
days) trauma/infection, ongoing systemic inflammation, im-
munosuppressive disease or malnutrition (B) Secondary sepsis; 
recent (1 fulfilled criteria of secondary sepsis during the last 10 
days or immunosuppressive disease or malnutrition. (D) Patients 
not attributable to A-C.
 Physiological and laboratory parameters as well as therapy and 
outcome were extracted from the charts.

Results
273 charts were reviewed. 242 were categorized into A (n=126), B 
(n=79) or C (n=37). D (n=31) consisted mainly of patients with 
hematological malignancies (n=12) or with immunosuppressive 
treatment (n=14). The groups differed in length of stay with A< 
B< C. The first 3 days SOFA score was higher in A compared 
to C and in B compared to C. Antibiotic therapy was longer in 
B and C compared to A. There were no differences in 28-day 
mortality (A: 34/126=27%, B: 30/79=38%, C: 15/37=40). The 
proportions of patients dying day 8-28 were higher in B (14/63, 
22%) and C (7/29, 24%) compared to A (5/95, 5%).

Conclusion
We were able to categorize 88% of all patients as primary, secon-
dary or tertiary sepsis. The categories differed in clinical picture at 
presentation as well as in outcome.

Lägre mortalitet i endokardit vid extraktion av hjärtelek-
troder  -men behandlingsriktlinjerna följs sällan

Charlotte Backelin1, Maria Werner2

1Medicinkliniken, Alingsås Lasarett, Alingsås, 2Infektionskliniken 
och Vårdhygien, SÄS, Borås

Bakgrund
Allt fler patienter i Sverige får hjärtelektroder inopererade så som 

pacemaker eller ICD. Detta ger en ökad risk att drabbas av infek-
tiös endokardit (IE). Behandlingsriktlinjerna vid IE hos en pa-
tient med hjärtelektroder, säger att elektroderna skall extraheras. 
 Syftet med denna studie var att se hur väl rekommendationerna 
följs samt att jämföra mortaliteten i IE hos patienter med och 
utan hjärtelektroder.

Metod
Från Svenska Infektionsläkarföreningens Endokarditregister stu-
derades data från patienter inskrivna mellan 2008-01-01 och 
2012-12-31. De som registrerats ha en pacemaker och/eller ICD 
utgjorde studiegruppen och övriga kontrollgruppen.

Resultat
1235 registrerade patienter med Duke definitiv endokardit. 192 
av patienterna hade pacemaker eller ICD. Medianålder 77. I kon-
trollgruppen fanns 1043st patienter. Medianålder 73. Av patien-
ter med PM/ICD avled 26st (14%) och i gruppen utan 130st 
(12%) under vårdtiden. Det är ingen signifikant skillnad i mor-
talietet (p 0,76).
 Av patienterna med PM/ICD behandlades 87st med extraktion 
(45%). Utav dessa dog 3st (3%). 105st fick ej elektroder extra-
herade. Av dem dog 23st (22%). Således är mortaliteten lägre i 
gruppen där elektoderna har extraherats (p<0,01). Vid jämförel-
se av mortalitet mellan gruppen som har hjärtelektroder och fått 
dem extraherade (3%) och kontrollgruppen (12%) blir mortalite-
ten signifikant lägre för hjärtelektrodgruppen (p< 0,02).

Slutsats
Knappt hälften av patienter med hjärtelektroder som insjuknar i 
IE behandlas med extraktion av elektroderna. För den grupp som 
får adekvat behandling är överlevnaden bättre även jämfört med 
patienter utan hjärtelektroder.

Hög förekomst av hGISE (heterogeneous glycopeptide 
intermediate Staphylococcus epidermidis) vid ledprote-
sinfektioner

Staffan Tevell1,2, Bengt Hellmark3, Carina Claesson4,5, Bo 
Söderquist2,3,6, Åsa Nilsdotter-Augustinsson5,7

1Infektionskliniken, Centralsjukhuset, Karlstad, 2Institutionen för 
hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, Örebro, 3Laboratori-
emedicinska länskliniken, klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhu-
set, Örebro, 4Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping, 
5Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings uni-
versitet, Linköping, 6Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Öre-
bro, 7Universitetssjukhuset, Linköping

Bakgrund
Methicillin-resistens hos S. epidermidis (MRSE) utgör ett stort 
problem vid ledprotesinfektioner. Vid misstanke om MRSE ut-
gör ofta glykopeptid-antibiotika (huvudsakligen vancomycin) 
förstahandsval som empirisk terapi. Under de senaste årtiondena 
har S. aureus med nedsatt känslighet mot glykopeptider (hGI-
SA, heterogeneous glycopeptide intermediate S. aureus) upp-
märksammats, både som ett diagnostiskt problem, och även som 
en negativ prognostisk markör. Syftet med denna studie var att 
undersöka förekomsten av nedsatt känslighet mot glykopeptider 
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av typen heteroresistens (hGISE) hos S. epidermidis som orsakat 
ledprotesinfektioner.

Metod
Mellan 1993 och 2012 samlades 122 S. epidermidis-isolat från 
119 patienter in från tre svenska landsting för vidare analys. 
Samtliga isolat hade erhållits från peroperativa vävnadsprover från 
djupa ledprotesinfektioner. Resistensbestämning enligt EUCAST 
(www.eucast.org) utfördes. För att detektera hGISE användes 
macromethod Etest (MME) samt glycopeptide resistance detec-
tion (GRD) Etest.

Resultat
Enligt standard MIC-bestämning uppvisade inga isolat resistens 
mot vancomycin, medan 14 av 122 (11.5%) var resistenta mot 
teicoplanin. Multiresistens (MDR, resistens mot ≥3 antibioti-
kagrupper) påvisades i 103 av 122 isolat (84,4%). Hos 95 av 122 
(77,9%) isolat kunde hGISE detekteras, och av de isolat som var 
positiva för hGISE var 87 av 95 (91,6%) MDR, att jämföra med 
16 av 27 (59,3%) av de hGISE-negativa isolaten (p=0,0002). Om 
man jämför förekomst av heteroresistens med MIC-värden för 
teicoplanin noteras att 95,5% av isolat med MIC >2 mg/L var 
hGISE. Väljer man istället att titta på de isolat som har teicopla-
nin MIC ≤2 mg/L, kan hGISE påvisas hos 56,4%.

Slutsatser
hGISE var mycket vanligt förekommande hos S. epidermidis som 
isolerats från peroperativa vävnadsodlingar vid revisionskirurgi för 
ledprotesinfektioner. Rutinmetoder i kliniskt bruk är otillräckliga 
för detektion av hGISE. Hos de S. epidermidis-isolat där hGISE 
kan påvisas är även multiresistens mot andra antibiotikagrupper 
vanlig, vilket ytterligare försvårar valet av antibiotikabehandling 
till denna patientgrupp.

Rutiner för splenektomerade på Södra Älvsborgs
Sjukhus, Borås

Jon Edman Wallér1, Maria Werner1

1Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Bakgrund
Mjälten har en viktig funktion i försvaret mot bakterier och vissa 
parasiter som tar sig in i blodbanan, särskilt gäller detta bakterier 
som är försedda med kapsel. Patienter som saknar mjälte (sple-
nektomerade) löper därför en högre risk att drabbas av sådana 
infektioner. Mjälten är vanligen bortopererad på grund av hema-
tologisk sjukdom eller trauma. För att undvika svåra infektioner 
är information till patient och vårdpersonal samt vaccination mot 
kapslade bakterier viktiga hörnstenar. Bakgrunden till detta arbe-
te var ett patientfall på SÄS där en splenektomerad patient blev 
livshotande sjuk efter att ha blivit riven av en hund. Fallet belyste 
ett behov av bättre rutiner på sjukhuset för omhändertagandet av 
splenektomerade.

Syfte/Mål
Syftet med arbetet har varit att minska risken för allvarliga infek-
tioner hos splenektomerade.

Metod/Genomförande
Jag har gått igenom de aktuella rutiner som finns för vaccination 
och information på SÄS och hur riktlinjerna ser ut i övriga lan-
det. Jag har också gått igenom epidemiologin när det gäller vilka 
infektioner som drabbar splenektomerade utifrån vetenskapliga 
artiklar och aktuella data från Smittskyddsinstitutet. Utifrån detta 
har jag tagit fram en rutin för information, vaccination och jour-
naldokumentation som är enkel att följa och som ger en välinfor-
merad patient, vaccination enligt de senaste rönen samt ett stan-
dardiserat sätt att dokumentera att en patient är splenektomerad.

Resultat
När patienten remitteras till infektionskliniken för vaccination ef-
ter eller inför splenektomi följer sjuksköterskan på mottagningen 
en checklista som innefattar:
•	 Vaccination mot pneumokocker, meningokocker och hemo-

filus influenzae enligt ett särskilt schema.
•	 Muntlig och skriftlig information om vad man ska tänka på 

när man saknar mjälte och speciella risksituationer.
•	 Ett bärarkort att ha i plånboken med den viktigaste informa-

tionen om att söka tidigt vid feber och frossa samt datum för 
nästa vaccination.

Slutsats
Dessa nya rutiner förväntas ge en välvaccinerad, välinformerad 
och väldokumenterad patient så att risken för allvarliga infektio-
ner minimeras i denna patientgrupp.

 ABSTRACTS

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 1446



INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 142



INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 142



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

När du vill ge prematura barn bredast
möjliga skydd mot pneumokocksjukdom

Prevenar 13 (polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, 
adsorberat, 13-valent) med sina tre extra serotyper ger det bredaste skyddet 
mot pneumokocksjukdom bland konjugerade vacciner.1,2 Nu har produktresumén 
uppdaterats kring vaccination av prematura barn: Prevenar 13 administreras vid 
2, 3, 4 och 12 månaders ålder (3+1-schema).1

Referenser:  1. Produktresumé Prevenar 13. www.fass.se 2. Produktresumé Synflorix. www.fass.se
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04 PREVENAR 13. Rx. Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld 

spruta. Pneumokockpolysackarid serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F om vardera 2,2 μg samt 6B om 4,4 μg. Serotyperna är konjugera-
de till bärarprotein CRM197 och adsorberad till aluminiumfosfat. ATC-kod: J07AL02. Indikationer: Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv 
sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år. Aktiv 
immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna ≥ 18 år och äldre. Användningen av Prevenar 13 
skall baseras på officiella Prevenar 13 rekommendationer, där hänsyn tas till såväl betydelsen av invasiv pneumokocksjukdom i olika åldersgrupper 
som variationen i förekomst av serotyper i olika geografiska områden. Varningsföreskrifter, begränsningar och information om hjälpämnen hänvisas 
till www.fass.se Datum för översyn av produktresumén: 20 november 2013. Prevenar 13 ingår inte i läkemedelsförmånen. Pfizer AB, www.pfizer.se

Indikationer Prevenar 13  

•Aktiv immunisering för förebyggande av 
invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis 
media orsakad av Streptococcus pneumoniae 
hos barn i åldern 6 veckor till 17 år.

•Aktiv immunisering för förebyggande av 
invasiv sjukdom orsakad av Streptococcus 
pneumoniae hos vuxna ≥18 år och äldre.

C297832_Prevenar13_Annons_A4.indd   1 2014-01-21   13:47

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 14 49

Nu sitter jag här på min sista kurs 
som ST-läkare Vaccination och rese- 
profylax. Om två veckor ska jag ski- 
cka in mina papper för att ansöka 
om bevis om specialistkompetens. 
 Det känns ändå ganska skönt trots 
att jag långt ifrån känner mig fullärd. 
Jag har i alla fall blivit mer bekväm 
med att veta var jag ska söka efter 
den kunskap som jag saknar eller 
vem jag ska fråga.

Som jag har skrivit om tidigare pågår 
det en översyn av läkarnas speciali-
tetsindelning. Detta påbörjades redan 

hösten 2012, men arbetet närmar sig nu sitt 
slut. Den reviderade föreskriften beräknas 
träda i kraft 1/1 2015 och under somma-
ren kommer den att komma ut på remiss 
så att professionen får möjlighet att kom-
ma med synpunkter ytterligare en gång. 
 För vår del innebär det här inga stora för-
ändringar förutom att vår specialitet byter 
namn från infektionsmedicin till infek-
tionssjukdomar samt att vårdhygien inrät-
tas som en ny specialitet och den kommer 
att bli en tilläggsspecialitet till antingen in-
fektionssjukdomar eller till klinisk mikro-

biologi (som beräknas bli det nya namnet 
på klinisk bakteriologi och virologi).
 Sammanfattningsvis i övrigt kan man 
säga att målet med den nya föreskriften 
är att förtydliga regelverket och förenkla 
ansökningsförfarandet. Socialstyrelsen ar-
betar dessutom med att göra specialitets-
indelningen mer dynamisk och öka flex-
ibiliteten mellan specialiteterna. Ett antal 
problem har uppmärksammats med den 
befintliga specialitetsindelningen.
 Bland de uppmärksammade problemen 
är att rekryteringen av ST-läkare har för-
svårats, att kunskaper och kompetens inte 
kommer till användning i den kommande 
yrkesutövningen samt att för lite tid ägnas 
åt det egna kompetensområdet. För att 
komma till rätta med problemen föreslår 
utredningen att den gemensamma kun-
skapsbasen för vissa grupper av specialite-
ter görs om samt att en majoritet av gren-
specialiteterna i dessa kluster förändras till 
basspecialiteter. Detta gäller till exempel 
för ett antal av de kirurgiska specialiteter-
na och ett flertal av de invärtesmedicinska 
specialiteterna. Flera andra specialiteter 
blir också nya basspecialiteter, till exempel 
akutsjukvård, barn- och ungdomskirurgi 

och handkirurgi. Dessutom inrättas fem 
helt nya specialiteter: skolhälsovård, äld-
repsykiatri, palliativ medicin, arbetsmedi-
cin och som tidigare nämnts vårdhygien.

Åk till Gävle
Jag hoppas att så många som möjligt kom-
mer att åka till Gävle för att vara med på 
Infektionsveckan och Ungt forum. Det är 
professor Inga Odenholt som kommer att 
föreläsa om PK/PD som man aldrig kan 
lära sig för mycket om, eller hur? 
 Det kostar inget extra utöver avgiften för 
infektionsveckan, men det är en separat 
anmälan, se hemsidan. Förutom Ungt fo-
rum finns det flera andra trevliga program-
punkter under veckan.
 Jag har ytterligare ett tips jag vill dela 
med mig av inför sommaren: ESCMID 
summer school i Sigtuna 5-12 juli. För att 
läsa mer, gå in på https://www.escmid.org/
profession_career/educational_activities/
summer_school/. Vi ses i Gävle!

Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Yngreläkarspalten

Inbjudan till Ungt Forum

Föreläsare är Inga Odenholt, Professor, Skånes universitetssjukhus

Tid: Onsdagen 4 juni 2014 kl 10.30-12.00

Plats: Gävle konserthus.

Kostnad: Ingen kostnad för deltagande i Ungt Forum,
men betald deltagaravgift för Infektionsveckan krävs.

Anmälan: senast 13/5 via anmälningsblankett på hemsidan: www.infektion.net

VÄLKOMNA!

PK/PD – Farmakokinetik/farmakodynamik



Kongresser & Möten 2014
9-11 maj HANSA 2014 (North European Workshop on HIV 

Infection in the CNS) 
Berlin, Germany

10-13 maj  ECCMID 2014 
Barcelona, Spain 
http://www.eccmid.org/

19-23 maj Klinisk Tropikmedicin
 Stockholm
 http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/
 klinisktropikmedicin

2-5 juni Infektionsveckan 2014 
Gävle 
www.infektion.net

5-8 juni Nordeuropeiska resemedicinska mötet (NECTM) 
Bergen, Norge 
http://www.nectm.com/

6-9 sep ICAAC 2014 – Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents & Chemotherapy 
Washington, DC 
www.icaac.org

22-26 sep Akut och kronisk leversjukdom
 Stockholm
 http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/
 akutochkronsikleversjukdom

27 sep- 17th Annual European soc for Clinical Virology (ESCV) 
1 okt  Meeting 2014 

Prague, Czech Republic 
http://www.escv.org/

8-12 okt Infectious Diseases week (ID week) 
Philadelphia, Pennsylvania 
http://idweek.org/past-and-future-events/

22-24 okt ESCMID Conference on Reviving Old Antibiotics 
Vienna, Austria 
www.escmid.org

1-5 nov The Liver Meeting® 2013,  AASLD
 Washington, DC
 http://www.aasld.org

7-11 nov The Liver Meeting® 2014, AASLD 
Boston, MA 
www.aasld.org

4-8 nov Antimikrobiell terapi, SK-kurs
 Skåne
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

16-nov ESCMID Symposium on Antibiotic Awareness,
 quality prescribing & infection control in
 clinical practice
 Tübingen, Germany
 www.escmid.org

20-22 nov ESCMID Conference on Escherichia coli:
 An Old Friend with New Tidings
 Barcelona, Spain
 www.escmid.org

25-28 nov Infektioner hos immunsupprimerade, sk-kurs
 Stockholm
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

Nya medlemmar Svenska infektionsläkarföreningen

 Ordinarie:
 Karin Holm  Specialistläkare Infektionskliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund

 Sten Skogmar  Specialistläkare Infektionskliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 Katja Hanslin  Underläkare Infektionskliniken Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 Karin Biasoletto  ST-läkare Infektionskliniken Östersunds sjukhus, Östersund

 Ingegerd Hökeberg  Doktor, Smittskydd Stockholm Stockholm

 Erika Ahlgren  ST-läkare Infektionskliniken Östra Sjukhuset, Göteborg

 Oscar Bladh Underläkare Infektion/Venhälsan Södersjukhuset, Stockholm

 Anna Gustafsson Underläkare Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Örebro 

 Katarina Engdahl  Läkare Infektionskliniken Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 Karin Lundberg ST-läkare Infektionskliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

 Associerade:
 Bodil Eriksen-Neuman Infektionsläkare Vasa Centralsjukhus, Vasa, Finland

 

 Ovanstående anmälda till styrelsemöte 2014-03-06
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Vi är lika fascinerade av döden som 
av erotik. Varandras motpoler, den 
ena skapar liv den andra tar det 
ifrån oss. Fast bara kanske. Det är 
möjligen en av anledningarna till att 
filmer och TV-serier i den nygamla 
vampyrgenren är så populära. Vam-
pyrismen är smittsam och sprids av 
bett där både den bitne och den bi-
tande ser ut att vara nära orgasmen. 
Vi blöder som grisar, vi dör - fast 
ändå inte riktigt. 

Men, eftersom vi alla skall dö så är 
det bäst att det sker med cham-
pagne och fyrverkeri. Och vad 

kan då vara bättre än apokalypsen. För 
vem vill se den vanliga banala döden där 
någon ligger och tynar bort med liggsår, 
sviktande hjärta och kippande andning. 
Det gör sig aldrig riktigt bra på film om 
man inte gör djupdykningar i enskilda 
människoöden och pandemier som HIV/
AIDS i Angels in America (Tony Kushner, 
2003) eller Torka aldrig tårar utan hand-
skar (Simon Kaijser, 2012). Nej, hellre 
då en cineastisk död av virus som orsakar 
blödningar ur alla kroppsöppningar, eller 
varför inte blöda ihjäl direkt genom hu-
den. Snaskigt och fullt realistiskt. Tänk 
bara på Ebola. 
 Utbrott av smittsamma sjukdomar har all 
den dramaturgi som kan vara intressan-
ta för författare, filmmakare och tittare. 
Mitt i vardagslunken kommer de första 
rapporterna om sjukdomsfall i något av-
lägset land. Det som startar med en fjärils 
vingslag slutar i en orkan av apokalyptiska 
mått. Men, kan det verkligen hända oss? 
Fundera då en stund över spanska sjukan 
1918-20 som dödade minst 50 miljoner 
människor.

Virus flyger jorden runt
Bland lärdomar från SARS 2003 och svin-
influensan 2009 är att transporter, särskilt 
flyg, i kombination med ett nytt och smitt-
samt virus flyger jorden runt på några dagar. 
En stiliserad och sannolikt nära en framti-
da sanning är Contagion (Steven Soder- 
bergh, 2011). Den är så snyggt och pe-
dagogiskt gjord att den duger lika bra till 
skräckblandad underhållning i soffan som 
något som kan visas i undervisningssyfte. 
I ett återhållet tempo och med en snygg 

kronologi finns det mesta, fel fladdermus 
möter fel gris. Resultatet blir ett virus med 
pandemisk potential. Inte ens hjältar och 
barn sparas. De dör på samma sätt som alla 
andra för att sedan begravas i massgravar 
som alla andra. ”When did we run out of 
body bags?”, är en fråga som visar dilem-
mat. Vi vet inte ens vad vi skall göra med 
kropparna. Dessutom kryddas det med ur-
baniseringens och befolkningsökningens 
pris, epidemiologi, virologi, spridningstal, 
omöjliga utmaningar för folkhälsomyn-
digheter, konspirationsteorier på nätet som 
sprids snabbare än viruset och slutligen 
sammanbrott av samhällstrukturen. Även 
en riktig känga åt bloggandet får plats. Vad 
sägs om; ”blogga är inte att författa, det 
är graffiti med interpunktion”. Men mitt i 
allt elände görs de ultimata uppoffringarna 
där forskaren lägger sig på altaret redo att 
offra sig själv för mänskligheten och allt 
vänds småningom till det näst bästa -vacci-
net. Det bästa vore naturligtvis att viruset 
aldrig kommit lös. 

Alla letar efter apan
Annat stuk är det i Outbreak (Wolfgang 
Petersen 1995). Ett dödligt ebolavirus 
sprids okontrollerat från en smittad apa.   
 Alla letar efter apan som fått hjälp att 
ta sig ur ett laboratorium. Och så börjar 
flygandet och springandet. Man flög och 
flög, och flög, och flög, och fightades lite 
grann, och flög, och flög, och flög, och 
aldrig behövde man tanka. Dessutom 
lyckades överste Daniels (Dustin Hoff-
man) och Dr Keough (Rene Russo), som 
tidigare varit ett par, få i uppdrag att rädda 
världen från detta förödande virus. Mitt i 

alltihop började ett nytt utbrott i en liten 
stad. Presidenten överväger att bomba sta-
den sönder och samman för att förhindra 
en fullskalig pandemi. Och sedan flög de 
lite till och sedan fick hon feber för att bli 
ett par igen, och så flög man lite till för 
att hitta apan som offrade allt blod som 
slutligen räddade världen. En sann ”nära 
döden” upplevelse. Suck.

Digerdöden härjar
I Det sjunde inseglet (Ingemar Bergman, 
1957) finns en av filmhistoriens mest be-
römda scener. Digerdöden härjar i Europa 
på 1300 talet. Riddaren Antonius Block 
(Max von Sydow) spelar schack med Dö-
den (Bengt Ekerot). Innan spelet börjar 
säger riddaren, ”vänta ett ögonblick”. En 
fråga och ett påstående som rymmer essen-
sen av livet. Inte jag och inte nu. Döden, 
”så säger ni alla”.  Även i det sjunde inseg-
let finns det där, syndabockar, plundring, 
flagellanter och den visar vad som händer 
när vi möter för faror vi inte förstår. Un-
der ytan av den sociala kosmetik som gör 
oss till människor finns den rädda apan 
som kurar med sin dolda aggressivitet och 
dödsskräck. 
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KrönIKA

Björn Olsen
Professor i Infektionssjukdomar

Uppsala Universitet

Smittsamma filmer


