Nr 2 2011 • Volym 15

Workshop om dvärgbandmask
Vad händer i Infektionsregistret?
Cryptosporidios – högaktuell tarminfektion

Infektionsläkaren
Tidskrift för:
Svenska Infektionsläkarföreningen.
Utkommer med 4 nummer per år.

Ansvarig utgivare:
Jan Källman
Infektionskliniken
USÖ, 701 85 Örebro
Tel 019- 602 14 89
jan.kallman@orebroll.se

Redaktör:

Kristina Cardell
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 010-103 13 64
Kristina.Cardell@lio.se

Redaktör för avhandlingar:
Cecilia Rydén
Infektionskliniken
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cecilia.Ryden@imbim.uu.se

Produktion:

Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
Tel 031-707 19 30
Annonser: Lars Lundblad
lars@mediahuset.se
Layout: Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
Åkessons Tryckeri AB, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1403-6428
Omslagsbild: istockphoto

Utgivningsplan 2011:
Manusstopp
7/9
11/10

Till medlem
7/10
18/11

innehåll:
Ledarsidan.............................................. 1
Reaktören har ordet................................ 3
Ungt Forum........................................... 3
Workshop om dvärgbandmask............... 5
Vad händer i Infektionsregistret?............ 8
Inbjudan till fortbildningskurs............... 11
Smittskyddsenheten i Östersund.......... 13
Cryptosporidius.................................... 16
Fallbeskrivning..................................... 19
Volontärarbete i Ecuador...................... 23
Kristina Cardell – ny redaktör.............. 27
Yngreläkarspalten................................. 29
Revision av vårdprogram...................... 29
Aktuell avhandling..................................31
Styrelseprotokoll.....................................33
Kongresser och möten.......................... 36
YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

ÅKESSON

S

KT

LIC

EN
SN

YCKERI
TR

LIC
EN
SN

93
10
UMMER 34

KE SS O
N

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

S

R

Nr 2 • 2011 • Årgång 15
Å
KT

LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

tens uppmärksammats och många, kanske
för många (?) aktörer har börjat agera. Antibiotikaresistens har logiskt nog nu kopplats
till en diskussion om patientsäkerhet. I förra
ledaren så beskrev jag att Socialstyrelsen haft
en workshop tillsammans med flera myndigheter där även Silf var representerat. Detta
utmynnade i en rapport som nu skickats till
regeringen. Från de preliminära utkasten av
rapporten så kan jag se att vårt tiopunktsprogram har en viktig roll. Vid senaste styrelsemötet så diskuterade vi med av styrelsen
utsedda Strama- och RAF-representanter en
strategi för hur vi ska driva frågan vidare. För
mig känns det självklart att vi ska följa upp
vårt arbete med att ställa frågan till de olika
landstingen hur det går med implementering
av intentioner i tiopunktsprogrammet som
man från SKL sagt sig vara positiv till. Men
jag tror också att vi ska vara självkritiska
och fortsätta med att utvärdera hur vi själva
använder antibiotika, inte minst när det
gäller durationen av antibiotikaterapin. Om
jag utgår från mig själv så vet jag hur lätt det
är att min patient får en eller ett par dagars
”extra” antibiotikabehandling och jag tror
inte jag är ensam om det. Vårdprogram och
en ständig diskussion på kliniken är ett stöd
för att vi inte ska driva iväg mot för långa
behandlingstider.

tänkt som ett stöd för ST-läkaren och handledaren under specialisttjänstgöringen. Under
tjänstgöringen ska ett vetenskapligt arbete
omfattande 10 veckor genomföras. Styrelsen
föreslog att SPUK nu ska försöka förtydliga
och beskriva vad som kan anses vara en
miniminivå av ett dylikt vetenskapligt arbete
för att ge ett stöd till verksamhetsledningar
och ST läkare.
Behovet av fler slutenvårdplatser har jag
tagit upp tidigare och argumentation för fler
enkelrum för att reducera VRI beskrivs av
Peter Lanbeck i ett utmärkt debattinlägg i
nr 8 av läkartidningen. Denna dikt tycker
jag passar i sammanhanget:
Ingen plats
Trångt är om saligheten
och till och med helgon står kö
Ingenstans har vi att leva
Ingenstans har vi att dö
Stackars hjärtsjuka Lundström,
ditt liv är en trängselstrapats.
För hundar finns det nog kojor,
men för människor finns inte plats
För kanonen gick det att hitta
en sovplats när allt kom omkring,
men människan är ju för liten,
hon är ju rakt ingenting.
Hon är ju så liten – och ändå
så tar hon sån plats i en kö
Vi står i kö för att födas.
Vi står i kö för att dö.
Undrar ni vem som skrev det här?
Det var Stig Dagerman som skrev en dagsedel
5 maj 1947 efter en livlig debatt i pressen att
platsbristen på landets sjukhus är större än
någonsin. Inget nytt under solen…

Den nya ST-utbildningen har medfört inrät-
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skrivande stund så har Kung Bore
gjort ett spasmodiskt försök att hålla
kvar vintern i Sverige. Den lilla triviala
motgången förbleknar när man lyssnar
på världsnyheterna där katastroferna står som
spön i backen med tsunami, härdsmältor och
hänsynslösa diktatorers våldsutbrott mot sitt
eget folk. När ni läser det här i början av maj
så får man hoppas att dessa världskatastrofer
löst sig på bästa sätt. En katastrof som inte
låter sig lösas så lätt är misshushållningen av
antibiotika. Som ett exempel på det beskriver en uppmärksammad svensk studie hur
de kontinuerliga utsläppen av avloppsvatten fyllt med antibiotika skapat en härd av
resistens i indiska vattendrag runt staden
Hyderabad.
I Sverige har problemet med antibiotikaresis-

Tryck:

Nr 3:
Nr 4:

Kära kollegor!

tandet av en s.k. checklista som återfinns på
Silfs hemsida. Checklistan har ställts samman
av Svenska Infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK) och är

Hoppas vi ses på vårmötet i Göteborg!
Jan Källman
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Redaktören har ordet

S

om framgår på annan plats i detta
nummer tillträder jag i och med detta
nummer som ny redaktör för tidningen Infektionsläkaren. Det är med spänning och viss nervositet som jag tar itu med
denna arbetsuppgift. Tidningen startades
av Tomas Vikerfors under den tid jag satt i
Svenska infektionsläkarföreningens styrelse
som yngreläkarrepresentant på 1990-talet, då
med Seth-Olof Bergquist som ordförande.
Den har sedan kommit att bli ett mycket viktigt organ för information kring aktuella och
viktiga frågor för vår specialitet. Det känns

således som en ansvarsfull uppgift att förvalta
detta arv från tidigare redaktörer som gjort
tidningen så läsvärd. Många har bidragit till
att göra tidningen till vad den är och som ny
redaktör hoppas jag att alla vill vara med och
fortsätta att skriva och utveckla tidningen.
Det är förstås mycket inspirerande och roligt
om ni som har något ni vill förmedla, debattera, diskutera, kritisera eller informera om
hör av er med bidrag. Inför varje nummer
har en klinik i turordning ansvar för en
fallpresentation, men det hindrar inte att
andra fall också kan presenteras om man vill

dela med sig av något aktuellt lärorikt fall
som man haft vid kliniken. Resereportage
och berättelse från
er som arbetar eller
arbetat ute i världen
är också mycket välkomna.

Vårhälsningar
Kristina Cardell

Fallseminarium i lantlig idyll 3–4 oktober 2011
Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i
Infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3–4 oktober ordnas ett seminarium
för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till
SK-kurser. Utbildningen brukar vara mycket uppskattad! I checklistan rekommenderas det att man deltar
i fallseminariet 1–2 ggr under sin ST.
Kurslokal: Odalgården (www.odalgarden.se) utanför Uppsala. 30 min från Arlanda och 10 min från Uppsala.
Kurstid: 3–4 oktober 2011, Vi startar med lunch på Odalgården och avslutar dagen efter med sen lunch.
Pris: 4100 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i enkelrum och alla måltider.
Varmt välkommen med anmälan senast den 21 augusti 2011 på www.infektion.net
(gå in under kongresser & möten 2011).
Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att snarast
efter anmälningstiden gått ut ge besked om vilka som har antagits.
Vi kommer att prioritera dem som inte varit med tidigare och dem som har
kort tid kvar till specialistkompetens samt sträva efter en god spridning mellan olika kliniker.
Vid frågor kontakta
Camilla Lorant, e-mail: camilla.lorant@gmail.com
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Workshop i Uppsala
om rävens dvärgbandmask
Echinococcus multilocularis, eller rävens dvärgbandmask som den också kallas, finns nu i Sverige.
Vid en workshop som anordnades på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) tillsammans
med andra myndigheter, diskuterades hur man ska bedöma smittoläget.
Man hade också bjudit in några utländska experter på parasiten.

Ö

vervakning för Echinococcus multilocularis har ägt rum i Sverige
sedan år 2000.
Den går till som så att cirka 300 rävar årligen, som skjutits av jägare på olika platser
i landet, har skickats in till SVA för undersökning. Det första fyndet gjordes i februari
2011, i en räv som skjutits i december 2010.
Sedan dess har ytterligare en smittad räv
påträffats, skjuten i mars 2011 av samma
jägare i samma område.
Anmälningspliktig sjukdom

Rävens dvärgbandmask är endemisk i stora
delar av Europa. Den direkta orsaken till
att man startade ett övervakningsprogram
i Sverige år 2000, var att man träffat på
parasiten i Danmark.
Mellan 2000 och 2009 har sammanlagt
2 962 rävar, 68 mårdhundar och 35 vargar
undersökts, men alla har visat sig negativa.
Räven, som är huvudvärd för dvärgbandmasken, blir inte sjuk av infektionen, men
utsöndrar ägg som kan vara smittsamma för
människa. Smittade personer kan drabbas av
alveolär eckinokockos (AE).
AE ger upphov till cystbildning, framför
allt i levern, och det är en svårbehandlad
sjukdom där radikal kirurgi i kombination
med anthelmintika i höga doser, alternativt
konservativ livslång behandling med anthelmintika egentligen är de enda existerande
behandlingsmetoderna.
Det är en enligt smittskyddslagen anmälningspliktig sjukdom.
Ansvariga myndigheter

bruksverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, berättar Ann.
Hon förklarar att man i gruppen hade
en telefonkonferens efter det första konstaterade fallet.
– Då delade vi en lägesbild, informerade
varandra vad som har hänt, diskuterade vad
som ska bli nästa steg och hur vi ska samordna information.
Alla myndigheter i gruppen (utom
Arbetsmiljöverket) hade skickat representanter till workshopen. Dessutom deltog även
bl.a. personal från Naturvårdsverket, Landsbygdsdepartementet och Jägarförbundet.
Stigande incidens

Syftet med mötet var att diskutera hur man
nu, när det är ett faktum att dvärgbandmasken är etablerad i Sverige, ska gå vidare.

Så här ser rävens dvärgbandmask ut.
Foto: Karin Troell, SVA.

En inbjuden gäst, Peter Deplazes, som
är professor i parasitologi vid universitetet i
Zürich, berättade om situationen vad gäller
AE i Europa. Han inledde med att konstatera att den mediala uppmärksamhet som
fyndet av masken fått i Sverige, även kan
blossa upp då och då i Europa.


Ann Lindberg är veterinär och epidemiolog vid Zoonoscenter på SVA. (Läs mer
om Zoonoscenter i IL 1/08, reds anm.) Hon
sitter med i den så kallade Zoonossamverkansgruppen, och var moderator för mötet
på SVA.
– I gruppen ingår alla centrala myndigheter som har ansvar inom området: SVA,
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Jord-

SVA-personal tar hand om insända rävar. Foto: Erik Ågren, SVA.
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Peter Deplaze

Ann Lindberg

Franz Conraths

Incidensen för AE är stigande. Mellan år
1982 och år 2000 rapporterades totalt 559
patienter med AE till European Echinococcosis Registry. 78% av dessa patienter hade
symptom.
– År 2010 var man uppe i cirka 1060 fall.
Det har alltså skett en fördubbling under
det senaste decenniet, konstaterade Peter.
Han tillade att han trodde att rapporteringen är i underkant.
Enligt Peter är människan troligen en
ganska dålig mellanvärd för parasiten – incidensen är låg även i högendemiska områden.

– Vi vet att barn oftast inte blir drabbade
– om de inte är immunsupprimerade. Troligen beror det på att immunsupprimerade
patienter har lättare att utveckla sjukdom, de
har antagligen inte större risk att bli smittade
med masken, sa Peter.
Av alla riskfaktorer för smitta till människa, är jakthunden den enskilt största.
– Hunden kan, precis som räven, fungera som huvudvärd för parasiten, och den
blir inte heller drabbad av sjukdom. Men
man ska komma ihåg att alla siffror vi har
idag bygger på intervjuer med personer som
blev smittade för 15 år sedan. Det kan vara
hunden som smittar människan – men det
är ju också så att hundägare, och då särskilt
ägare till jakthundar – rör sig oftare än andra
ute i naturen!
Dock kunde Peter berätta att masken är
mycket vanlig i Kazachstan, men där sker i
princip ingen smittoöverföring till människa.
– Där har man en annan syn på hundar
– av kulturella och religiösa skäl. Hunden
betraktas som ett orent djur, och människorna undviker den.
Däremot finns det inga vetenskapliga
data, enligt Peter, som stöder en rekommendation att man inte ska äta vilda bär.
– Antagligen är det lika stor – eller till
och med större – risk att äta sallad på en
restaurang. Salladen växer ute på stora fält
– där också räven finns, sa han.
Han påpekade också att räven är vanlig i
stora städer, och demonstrerade detta med
ett foto på spillning som var taget på gångbanan utanför universitetet i Zürich.

– Men som jag visat, så ökar incidensen
– och antalet rävar ökar också. Ökningen
sker främst runt de stora städerna – inte på
landsbygden, fortsatte Peter.
I Litauen hittades den första masken i en
räv år 2001.
– En undersökning 2001–2006 i landet
visade på en prevalens för masken hos räv på
58,7%. Prevalensen för AE hos befolkningen
tyder på att masken har funnits där länge.
AE är ett stort problem i Litauen nu!
Peter redovisade också kostnadsberäkningar för AE i Schweiz. Behandlingskostnaden per patient ligger i medeltal på 103 000
Euro. Förlorad arbetsinkomst m.m. uppgår
till ungefär samma belopp.

Svårt att diagnostisera

Patienten får symptom som på många sätt
påminner om carcinom.
– Skillnaden är dock stor när det gäller dynamiken. Vi vet inte hur lång inkubationstiden
är – men antagligen handlar det om mellan
10 och 15 år, fortsatte Peter.
Radikal kirurgi är den föredragna behandlingsmetoden.
– Ett stort problem för kirurgen är att
avgöra hur stor del av organet man ska ta
bort. Tar man för lite, blir det ofta något
kvar och sjukdomen återkommer.
Det är även svårt att diagnostisera AE.
Patienten har ofta ospecifika symptom,
alternativt kan den vara bärare av parasiten
under lång tid utan att ha kliniska symptom.
– Typiska lesioner som påvisas med bilddiagnostik samt serologi är de vanligaste
diagnoskriterierna, sa Peter.
Om det inte går att operera patienten, är
enda alternativet livslång behandling med
albendazol eller mebendazol.

Kostnad per patient
Hunden riskfaktor för smitta

Den förväntade livslängden för patienter
med AE har ökat sedan mitten av 70-talet.

6
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AE är fortfarande en mycket ovanlig sjukdom. Incidensen ligger på ungefär 50 fall
om året i Europa.

Gynnsamma förhållanden i Sverige

95% av fallen av AE upptäcks med hjälp
av serologi.
– Men 5% kan alltså inte påvisas med serologi – och det hjälper inte om man gör om
serologin flera gånger.
Även katter kan infekteras, men fungerar
dåligt som huvudvärd. Den utsöndrar färre
och mindre livskraftiga ägg och bedöms inte
ha någon betydelse i parasitens epidemiologi.
Sorkar av olika arter utgör mellanvärd för
masken, och dessa dör av sjukdomen.
Förhållandena för dvärgbandmasken i
Sverige är gynnsamma. Klimatet medger att
ägg kan överleva längre perioder, och kända
mellanvärdar som vattensork och skogssork
är rikligt förekommande.
På en direkt fråga hur smittan sprids via
vatten, stoft respektive aerosol, svarade Peter:
– Äggen kan överleva i vatten – framför
allt i kallt vatten. De är däremot känsliga
för solljus och värme. Därför är inte stoft i
sig en trolig smittspridare. Detsamma gäller
för aerosol.

Fransk hjärtmask i Västra Götaland

För Infektionsläkaren berättar Ann Lindberg att avmaskningskrav för att förhindra
introduktion av Echinococcus multilocularis
blev aktuella i och med det svenska inträdet
i EU 1995.
– Från och med då kunde vi inte längre
sätta hundar i karantän. Idag är det krav på
intyg på att hundarna är avmaskade innan
de förs in i Sverige, men vi vet också att det
kan slarvas med det, säger Ann.
300 rävar har alltså undersökts varje år.
– Under 2010 föreslog en av våra parasitologer att vi skulle undersöka Västra Götaland
lite noggrannare. Orsaken var att man detekterat fransk hjärtmask (som inte drabbar
människa) på Sydkoster några år tidigare.
Efter det första fyndet av dvärgbandmasken gick man ut och bad att få in betydligt
fler rävar från hela landet.
– Hittills i år har vi fått in 3 000 – och av
dessa har vi hunnit undersöka cirka 1 000.
Vi har tittat mer intensivt på rävar från det
här området, de västra länen samt Skåne
och Blekinge.
Fram till år 2009 använde man sig av
en ELISA-test som riktar sig mot så kallat
koproantigen för att diagnostisera parasiten.
– I år började vi med äggflotation kombinerat med PCR. För konfirmering görs
tarmskrapning – en segmenterad inspektion
med sedimentation och undersökning av
tarmskrapet under lupp.

Antonio Barragan och Marika Hjertqqvist från SMI.

diskuterar vilka strategier vi ska använda för
fortsatta undersökningar.
Just nu för man diskussioner på SVA hur
dessa ska se ut.
– Vi vet var den finns. Ska vi nu koncentrera oss på gränsområdet, för att avgöra
hur långt den har spritt sig? Eller ska vi
koncentrera oss längre bort – för att fastslå
var Echinococcus multilocularis inte finns?
Ännu så länge är incidensen för AE låg,
om än stigande, även i länder där smittan är
etablerad hos djuren. Beror det på att man i
dessa länder nogsamt följer de instruktioner
som finns?
– Nej, det kan man inte säga att man gör,
anser Ann.

Var ska man leta nu?

Man kan inte med säkerhet säga hur de
svenska rävarna blivit smittade. Men Ann
har en arbetshypotes:
– Vi ser det som mest troligt att den har
kommit in med en hund. Hundar som inte
har blivit avmaskade, oavsiktligt eller avsiktligt. Men det kommer vi aldrig att kunna
bekräfta, tror hon.
I framtiden kommer man antagligen att
kunna göra en sekvensering av parasitens
genom, fortsätter Ann.
– Tekniken är ung, så ännu har vi inte
haft de möjligheterna. Man måste komma
ihåg att för att kunna avgöra varifrån masken
kommer, så måste man också ha ett jämförelsematerial.
Man kan inte heller med säkerhet säga hur
länge masken har funnits i Sverige.
– Om den har funnits tidigare, så har det
varit i låg grad. Nu har den kommit så långt
att den har detekterats, men det är svårt att
säga hur snabbt den kan komma att spridas.
Det är bl.a. för att ta reda på det, som vi idag

SMI riskbedömer och står för diagnostik

Regeringen har gett Jordbruksverket och
Socialstyrelsen i uppdrag att göra en riskbedömning för hälsokonsekvenserna av att
Echinococcus multilocularis nu är konstaterad i Sverige. Rapporten ska överlämnas
i början av sommaren.
Antonio Barragan är överläkare och arbetar på Smittskyddsinstitutet. Tillsammans
med sina kollegor Marika Hjertqvist och
Johan Lind, var Antonio med på workshopen.
– SMI ska göra en riskbedömning, och
dessutom stå för diagnostiken, förklarar han.
– Fallen har lett till att många har kommit
med frågor till oss på SMI. Vi står i kontakt
med smittskyddsläkarna runt om i landet –
och framför allt med smittskyddsläkaren i
Västra Götaland, berättar Antonio.
Han påpekar att incidensen för AE fortfarande är mycket låg.
Detsamma framhöll Franz Conraths, PD
Dr, från Friedrich-Loeffler Institutet i Tysk-

land. Han talade om monitorering av djur
som bär på parasiten – och de problem som
en sådan monitorering för med sig.
Svårt att utrota parasiten

Om man ska försöka utrota masken genom
att sprida beten med avmaskningsmedel
till rävarna, måste man först slå fast att den
förekommer isolerat på en enda plats.
– Förekommer den på flera platser, så
går det inte – och era pengar kommer att
ta slut. Eftersom man måste sprida avmaskningsmedel en gång i månaden under flera
år är det en mycket dyr process, slog Franz
fast.
Även om man är framgångsrik med en
utrotning, kvarstår problemet med hundar.
– Och då ska man även ta med hundar
som återvänder till Sverige med sina ägare
från en semester utomlands i beräkningen,
fortsatte han.
Så även om man lyckas med att utrota
masken, är risken stor att den återintroduceras, trodde Franz.
– Ni har idag hittat smittade rävar i Sverige – men ni har inte hittat några smittade
människor, påminde han om.
Allmänheten tror nog – på grund av att
uppmärksamheten i media varit så stor –
att AE är en vanlig sjukdom. Så är alltså
inte fallet.
Faran med att äta bär är också begränsad
– om man har någorlunda kontroll över om
det brukar röra sig räv i området eller inte.
Själv berättade Franz att han inte avstår från
att äta färska jordgubbar från sin trädgård,
trots att han bor i Tyskland där masken funnits länge.
Per Lundblad
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Vad händer i Infektionsregistret?
Ny rorsman

Infektionsregistret har bytt registeransvarig. Jag, Per Arneborn, Infektionskliniken
i Örebro, har tagit över efter Gunlög Rasmussen och vill härmed passa på att officiellt tacka Gunlög för väl genomfört arbete.
Infektionsregistret består, som bekant, av sex
delregister: Pneumoni, endokardit, bakteriell
meningit, svår sepsis samt ledinfektioner i
nativa respektive protesleder. Därutöver har
vi, inom infektionssjukvården, InfCare HIV
och InfCare Hepatit som, förutom att vara
hjälpmedel i det dagliga vårdarbetet, också
fungerar som kvalitetsregister. Dessa två
register är separata och ingår inte i Infektionsregistret.

SKLs hemsida under adress: http://brs.skl.se/
brsbibl/kata_documents/doc39859_1.pdf.
Innan du börjar skriva ut filen bör du vara
medveten om att den är på c:a 280 sidor. Det
finns i början en 16-sidig sammanfattning.

En guldgruva?

Kvalitetsregistren har varit extra mycket
uppe i debatten på sista tiden. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL, icke att
förväxla med kriminaltekniska laboratoriet)
har kommit ut med en debattbok författad
av Måns Rosén (”Guldgruvan i hälso- och
sjukvården”). Där framhålls att Sverige är
något av internationell föregångare då det
gäller kvalitetsregister inom sjukvården.
Registren har redan medfört, och kommer i
framtiden ytterligare att medföra, kvalitetsförbättringar inom vården hävdar Rosén. De
kan likaså vara bra underlag för olika forskningsprojekt. Han står inte oemotsagd. Den
som läser Läkartidningen har kanske noterat
Bengt Järhults inlägg där han bl.a. hävdar
att registren i allt för hög grad är inriktade
på det som är lätt att mäta och registrera
och för lite på verklig kvalitet. Jag är, i viss
mån, benägen att hålla med Bengt Järhult
på denna punkt. Infektionsregistret är, i hög
grad, inriktat på processfrågor. Jag tror att
det kan vara mycket bra som utgångspunkt
för verksamhetsgenomgångar. Däremot tror
jag inte att det är lämpligt att använda för
rättvisa jämförelser av kvaliteten på vården
vid olika kliniker. Således hellre internt än
externt bruk. Det hindrar inte att vi nog
får finna oss i att komma med i t.ex. SKLs
”Öppna jämförelser”.
I ”Guldgruvan” framförs också förslag om
ökad centralisering av registren och förbättrad finansiering m.m. Den som vill studera
detta grundligare kan hitta boken på på
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”Guldgruvan” finns på SKLs hemsida under
adressen http://brs.skl.se/brsbibl/kata_
documents/doc39859_1.pdf.

Registreringsfrekvens

För att registret ska kunna vara ett bra
instrument för verksamhetsutveckling måste
registreringsfrekvensen vara hög. Det har
hittills varit lite si och så med den saken. Speciellt delregistren för svår sepsis och ledinfektioner har haft låg registreringsfrekvens.
När det gäller svår sepsis så började registret
ursprungligen med ett mycket ambitiöst
innehåll som var svårt och tidsödande att
registrera. Detta har kanske medfört att man
dragit sig för att registrera patienter. Nu har
detta delregister förenklats så att det går
betydligt fortare att föra in data.
Det finns sannolikt även andra skäl till låg
registreringsfrekvens i sepsisregistret. Patienterna ligger vanligtvis på intensivvårdsavdelningen först för att sedan få en, stundtals
ganska lång, vårdtid på infektionsavdelning.
När man slutligen skriver ut dem finns risk
att man endast får med själva grundinfektionen i diagnosen men missar att ta med
diagnosen svår sepsis. Härvid blir det svårt

att i efterhand få fram dessa patienter. Jag
roade(?) mig härom veckan med att kontrollera hur många vårdtillfällen med diagnosen
svår sepsis vi hade på infektionskliniken i
Örebro under 2010. Utfall: 0!! Det finns
således gott om utrymme för förbättringar i
diagnossättningen, åtminstone här i Örebro.
Se för övrigt gärna artiklarna om svår sepsis
i Läkartidningen nr 6 i år.
Vad beträffar delregistren för infektioner
i nativa resp. protesleder så är ett viktigt
problem att det rör sig om långa handläggningstider med både sluten vård och
långvarig öppenvårdsuppföljning. Det finns
inte samma uppenbara slutpunkt lämplig
för registrering som t.ex. i delregistret för
pneumoni. Vid Chölmötet i höstas togs
frågan upp om några kliniker ville avstå
från att deltaga i ledinfektionsregistren.
Det var ingen som öppet ville hävda det.
Det har senare gått ut en skrivelse till alla
infektionsklinikerna med ungefär samma
fråga. Vi får se hur det blir med registreringsfrekvensen nu.
Det finns säkert olika metoder för att inte
missa att registrera patienter i registret. Man
kan lägga ansvar på sekreterare att bevaka,
och i viss mån registrera patienter. Man kan
utse lokala delregisteransvariga som då bör
få avsatt tid med lämpliga mellanrum för
att kontrollera och, vid behov, komplettera registreringen osv. Allra viktigast är
kanske att faktisk använda registret för
lokal verksamhetsuppföljning och därmed
öka intresset för det.
Inloggning

Datainspektionen har granskat några kvalitetsregister (inte vårt) och kommit med
delvis ganska besk kritik. De kräver inloggningar med ”stark autenticering”. Det innebär att det inte duger med inloggning med
personligt användarnamn och lösen. Än
mindre torde det duga med inloggning baserat enbart på klinik och lösen som vi har.
Den lösning som förespråkas är inloggning
med tjänstekort, s.k. SITHS-kort. Enligt
SKL har alla landsting bestämt sig för att
använda tjänstekort för olika inloggningar,
men man har kommit olika långt i införandet. Dels måste alla medarbetare ha
dessa kort, dels måste man ha kortläsare

vid datorerna. Vår systemleverantör (Avensia) har just ordnat
så att vi kan logga in på kvalitetsregistret med SITHS-kort.
När detta publiceras i Infektionsläkaren så hoppas jag att ett
antal kliniker har övergått till denna inloggning. Under en
övergångsperiod måste vi dock parallellt kunna logga in med
den gamla inloggningen.
Patientinformation

En annan punkt som datainspektionen anmärkte på var informationen till patienterna om att de blir registrerade. Den
(datainspektionen) anser t.ex. att det inte räcker med att sätta
upp affischer i väntrum, dagrum och liknande. Patienterna
måste få någon form av mer personlig information. SKL arbetar
för närvarande på den frågan och ska komma ut med rekommendationer.
Avbryta registreringarna?

När datainspektionen kom med denna kritik var det många som
undrade om de måste sluta att registrera patienter i kvalitetsregistren tills inloggningar m.m. var fixade. Datainspektionen
är en myndighet och som sådan kan den naturligtvis inte gå
ut och säga att vi ska fortsätta med den, enligt deras uppfattning, olagliga verksamheten. De har i stället framhållit att de
inte planerar några ytterligare inspektioner under överskådlig
framtid, vilket SKL med flera uppfattar som ett inlindat sätt
att säga samma sak. Fortsätt således att registrera även om din
klinik inte har kommit igång med de nya inloggningarna än.

ANNONS

Årsrapport

På Comporto, Infektionsregistrets startsida, finns tillgång till
halvårssammanställningar av de olika delregistren. Där kan
man se hur den egna kliniken ligger till i förhållande till hela
infektionsklinikskollektivet. För närvarande kommer man dock
bara åt den senaste halvårsrapporten. Man kan dock, utifrån
samma sida, själv skapa längre sammanställningar av olika
faktorer inom de olika registren.
Vid Chölmötet i höstas togs frågan upp om vi skulle lägga
ut alla enskilda klinikers resultat till allmänt beskådande. Man
skulle då kunna jämföra sig med vilken som helst av övriga
kliniker och inte bara med alla kliniker sammanslagna. Vid
mötet fanns det en något blandad inställning till detta men
beslutet blev, trots allt, att öppna upp. Detta kräver dock en
del arbete av systemleverantören så det dröjer ett tag.
Utöver halvårsrapporterna som automatgenereras i systemet, så görs det en gång om året en årsrapport från de olika
delregistren. Där kan man än så länge inte, på samma sätt,
se den egna klinikens resultat. Å andra sidan finns alla dessa
årsrapporter tillgängliga på Infektionsläkarföreningens hemsida
www.infektion.net.
För närvarande arbetar de delregisteransvariga med att sammanställa 2011. Så fort de är klara kommer rapporterna att
publiceras på infektion.net och jag återkommer med en sammanfattande rapport i Infektionsläkaren
Under tiden; fortsätt att registrera i registret och gå gärna in
och titta på de olika rapporterna. Där finns mycket intressant
att hämta.
Per Arneborn
Infektionskliniken Örebro
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Tuberkulos – en uppdatering
Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs
på Ulfsunda slott 17–19 Oktober 2011
Höstens fortbildning hålls på 364-åriga Ulfsunda slott, i Bromma nära Stockholms centrum. Boendet och maten håller
högsta klass.
Tuberkulos är ett stort och ökande problem i Sverige och i världen. Det har funnits en stor efterfrågan på vidareutbildning
i detta viktiga ämne. Välkomna att söka är specialister och ST-läkare som inte gått SK-kursen i TB.
Kursen kommer att innefatta:
• internationell och nationell epidemiologi
• ny bakteriologisk och immunologisk diagnostik
• radiologisk diagnostik
• kliniska aspekter
• TB-läkemedel

•
•
•
•
•

HIV coinfektion
behandling av latent tb
biologiska läkemedel och tbc
multiresistent tbc
smittskyddsaspekter/sjukhushygien och smittspårning

Det pedagogiska upplägget är teoretiska föreläsningar och fallbaserade seminarier. Utbildningen gavs även förra året och
var redan då mycket uppskattad – den fick totalbetyget 5,1/6,0 poäng. På allmän begäran utvidgar vi nu kursen en dag som
kommer att ägnas åt interaktiva diskussioner kring bland annat patientfall, hur man skall använda och tolka IGRA-test och
handläggning av latent TB, mm.
Föreläsare är Judith Bruchfeld, Jerker Jonsson, Maria Norrby, Anne Tideholm, Elsa Tynell, Boris Kan, Jan Bellbrant och Kristian
Ängeby från TBC-centrum och tuberkuloslaboratoriet på Karolinska sjukhuset, Sven Hoffner och Hans Gaines från SMI samt
Sven-Göran Fransson från röntgenkliniken i Linköping.
Kostnaden är 8 250 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen och inkluderar
boende samt alla måltider. Resan ingår ej. Det finns goda tåg- och flygförbindelser till Stockholm. Från Bromma flygplats
tar det tre minuter med taxi. Starttiden förläggs så att de flesta deltagare skall kunna påbörja sin resa hemifrån på första
kursdagen.
Senaste anmälningsdatum 15/8. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. Infektionsläkarföreningens kurser blir
numera oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång, så anmäl dig helst före sommaren för att vara säker på en plats,
och för att minska risken för schemastrul vid sen anmälan. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.
infektion.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 Madeleine Rockler hjälper gärna till med frågor:
Madeleine Rockler
Hansen Conference & Event
email: lakarforening@hansen.se
Hammarby Fabriksväg 29-31, 2nd floor
SE - 120 33 Stockholm, Sweden
Direct: +46 8 517 100 76 or 46 8 517 100 50
Mobile: +46 709 885 350, Fax: +46 8 517 100 51
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Erfarenheter från
Smittskyddsenheten i Östersund
Under senhösten 2010 drabbades Östersund av parasiten Cryptosporidium hominis i sitt dricksvatten.
Ett stort antal av stadens invånare insjuknade i magsjukdom, och händelseförloppet fick stor uppmärksamhet
i riksmedia. Micael Widerström är smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting, och han berättar om det
intensiva arbete som upptäckten förde med sig.

Micael Widerström – smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting.

M

icael är specialist i infektionsmedicin sedan 1993, och han
har sedan dess, med några få
avstickare till Uppsala och Perth, Australien,
arbetat på infektionskliniken i Östersund.
Vill skapa intresse

Det var så det gick till när Micael själv blev
smittskyddsläkare.
– Jag hade arbetat intensivt kliniskt under
lång tid, och var intresserad av att jobba med
andra frågeställningar. Johan Wiström, som
var smittskyddsläkare före mig, var en av
handledarna för min avhandling.
Micael disputerade i september 2010.
Avhandlingen handlade om koagulasnegativa stafylokocker, en vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner.
– Via Johan fick jag en naturlig koppling
till smittskyddet, och jag var själv biträdande
under något år innan jag tillträdde, förklarar
Micael.
Doktorn måste fråga

Micael hade alltså bara suttit på posten ett
år när utbrottet i Östersund kom.

– Det växte fram under någon vecka – det
kom inte prompt utan vi fick olika signaler,
berättar han.
Dels hade man kunnat konstatera ett ökat
antal fall Cryptosporidium under hösten
både i Stockholm och Östersund, och vi
fick även höra talas om ett i tid begränsat
utbrott i Umeå som skett i samband med
en konferens där. Det var sannolikt maten
på konferensanläggningen som innehållit
parasiten.
Rent allmänt har beredskapen hos oss
doktorer varit låg när det gäller provtagning
för Cryptosporidium, påpekar Micael.
– Dessutom måste man komma ihåg att
många laboratorier inte hittar den, om man
inte frågar efter den, fortsätter han.
– Vårt labb gjorde dock det. I de första
nio fall som de konstaterade under hösten,
hade inte doktorn specifikt frågat efter
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Han tillträdde som smittskyddsläkare i september 2009, men arbetar fortfarande kvar
på kliniken på 20% av sin arbetstid.
– Det innebär att jag arbetar där var femte
vecka ungefär, säger Micael.
– Orsakerna till att jag valt att lägga upp
det så är två: Den första är att jag på detta
sätt kan hålla kontakten med kliniken.
– Men det finns en viktig orsak till –
under dessa veckor kan en yngre kollega
arbeta som biträdande smittskyddsläkare.
Det är helt enkelt ett sätt att skapa intresse
för positionen och hålla igång en utbildning!

Naturlig koppling

Totalt blev det ett drygt 60-tal fall som fick vårdas på sjukhus. Framför allt var det
immunsupprimerade patienter – transplanterade och svårt benmärgssjuka – som
hade svårt att göra sig av med parasiten, och därmed symptomen.

Cryptosporidium – de hade hittat den i
alla fall.
Enkät

Parasiten orsakar som bekant magsjuka med
långvariga diarréer. Med tanke på utbrottet
i Umeå och det ökande antal fall lokalt,
skickade Smittskyddsenheten i månadsskiftet oktober/november ut information
till alla distriktsläkare.
– Där underströk vi vikten av att man
måste fråga efter parasiten om man säkert
ska kunna hitta den på labbet, säger Micael.
Han berättar att de i Östersund under de
tre första veckorna i november funnit totalt
nio fall. Detta ska jämföras med att man
innan dess haft fem fall på fem år (!).
– Det var då vi insåg att något var på gång,
även om vi då inte kunde föreställa oss den
kommande omfattningen av utbrottet.
Cryptosporidium-infektion är en smittspårningspliktig sjukdom, och initialt handlade det om att spåra ett misstänkt livsmedel.
– Så vi arbetade tillsammans med Miljö
och Hälsa, som är kommunens ansvariga
när det gäller sjukdom som sprids via livsmedel. Men vi visste också att det tidigare
har förekommit smittspridning via badhus
och bassänger, förklarar Micael.
Man beslöt i samråd med Smittskyddsinstitutet och Miljö och Hälsa försöka spåra
smittan via en enkät till de nio som drabbats.
Osannolikt

De nio fall man konstaterat hade en stor
inbördes spännvidd.
– Bland dem fanns ett barn på ett år, och
en kvinna som var född 1915 – och som alltså
fyllt 95 år. De hade knappast varit på badhus
eller ätit samma mat. Så vi anade redan då att
vi inte skulle komma så långt med enkäten,
konstaterar Micael.
Så kom den fjärde veckan i november –
närmare bestämt måndagen den 22.
– Då fick vi in en mängd rapporter om
att många arbetsplatser i Östersund hade
drabbats av magsjuka!
Den dagen tog Micael kontakt med Smitt-
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skyddsinstitutet (SMI) för att höra vad de
trodde om möjligheten av att det var Cryptosporidium som låg bakom.
– Men av SMI fick jag beskedet att de
ansåg det osannolikt att parasiten förklarade
alla sjukdomsfallen av magsjuka.
Vilka ringde varifrån?

Därför bestämde sig Smittskyddsenheten att
man skulle arbeta mot flera aktörer samtidigt.
– Vi gick ut till sjukvården och uppmanade dem att ta prover. Vi betalade för dessa
– det viktiga var att vi fick in prover.
Dessutom pratade man med sjukvårdsrådgivningen. Det man ville veta var hur många
som ringde med magsjukeproblem – och
varifrån de ringde.
– Vi hade också ett nytt möte med Miljö
och Hälsa – en av de sakerna vi diskuterade
var provtagning av dricksvattnet, minns han.
Men de hade inte fått några signaler om
att vattenkvaliteten var dålig, så de trodde att
det var osannolikt att vattnet var smittkällan.
Viktigt meddelande till allmänheten

Sent på fredagen samma vecka hade man
fått in provsvar från ett 20-tal personer som
nyinsjuknat.
– Vi fann ingen vinterkräksjuka eller andra
mikroorganismer som kan orsaka magsjuka
– men många hade Cryptosporidier!
Därför tog Micael initiativ till ett nytt
möte. Klockan var då halv sex på fredag kväll.
– Representanter från Vatten Östersund
samt Miljö och Hälsa kom till oss på Smittskyddsenheten en timma senare, och fick ta
del av de resultat vi hade.
Men fortfarande hade de en – för att
använda Micaels ord – ”tveksam attityd”.
– De kände sig trygga med de prover av
vattnet som de hade tagit. Men jag kunde
också visa dem att i princip alla som var sjuka
hade ringt från just Östersunds kommun!
Resultatet blev att man sent på kvällen
gick ut med ett VMA – Viktigt Meddelande
till Allmänheten – (som bl.a. sprids via radio
och TV): Meddelandet löd: Koka vattnet
ordentligt!

– Jag arbetade på infektionskliniken den
helgen, och meddelandet vållade stor uppmärksamhet. Men jag kände mig trygg i
vårt beslut utifrån den lägesbild vi hade,
konstaterar Micael.
Han tillägger att han noterat att i beskrivningar av amerikanska utbrottshanteringar
så infaller dramatiska händelser av liknande
art ofta just på fredag eftermiddag.
– Jag kände att med den kunskap jag då
hade, var jag tvungen att agera med en gång.
Felkopplade avlopp

Miljö och Hälsa hade under veckan begärt
att få sig tillskickat ett filter som används för
provtagning av dricksvatten redan tidigare
under veckan, men det hade inte anlänt.
På lördagen satte sig en av cheferna vid
Vatten Östersund i sin bil och körde personligen till Sundsvall för att hämta det. Man applicerade filtret, tog prover och sedan kördes
det under söndagen med taxi till Stockholm.
– Beskedet därifrån kom sedan på måndagen: Det fanns Cryptosporidier i vattnet –
både i det vatten som gick in i, och i det som
gick ut från reningsverket, berättar Micael.
Därmed anordnades en presskonferens
samma måndag. Vad som därefter hände
följdes av media som om det vore en riksangelägenhet.
Inte förrän i mitten av februari hade man
lyckats säkerställa att dricksvattnet i Östersund var fritt från parasiten.
Orsaken till parasitens förekomst var troligen att en del av avloppen runt vattentäkten
varit felkopplat under lång tid, och avloppsvatten därmed hade hamnat i vattentäkten.
Praktiska problem

Vi frågar Micael hur händelsen påverkade
arbetet på infektionskliniken i Östersund.
– Det innebar en stor belastning. Visserligen är den sjukdom som parasiten vållar
självläkande för de allra flesta. Men under de
veckor som närmast följde, hade vi ett 60-tal
inlagda på sjukhuset. Vi har 17 vårdplatser på
infektionskliniken, så det var en tuff belastning för hela sjukhuset.

Det blev även andra stora problem att
lösa för sjukhuset.
– Det största var frågan hur man skulle
hantera vattnet: Man var tvungen att först
koka det, för att sedan kyla ned det innan
man gav det till patienterna. Det var mycket
omständligt. Dessutom kom frågor från
köket: Får man skölja disk i vattnet? (Nej).
Hur är det med kaffeautomaterna – är de
säkra? (Nej).
– Så det var många praktiska frågor att
ta ställning till.
Dessutom, påpekar Micael, blev även
många i sjukhuspersonalen själva sjuka.
Det ledde till stor belastning för dem som
arbetade, och medförde bl.a. att operationer
fick ställas in.
– Inom några dagar ordnade landstinget
med vattentransporter till sjukhuset, med
tankbilar, från en täkt ett antal mil utanför
Östersund. Då blev åtminstone vattenförsörjningen lite bättre.
Hade nytta av massmedia

För smittskyddets vidkommande innebar
parasiten att ett enormt stort informationsbehov uppstod.
– Det gällde både information till allmänheten samt till massmedia. Jag satt i
dagliga telefonmöten, på presskonferenser
m.m. Utan allas solidariska insatser inom
Smittskyddsenheten hade det inte fungerat.
Micael tycker att samarbetet med kommunen och landstinget fungerade väldigt bra.

– Men det som hände var känsligt för
varumärket Östersund, påpekar han.
VM i skidskytte skulle just gå av stapeln
i staden, och de flesta deltagare var redan
på plats.
– Massmedia var väldigt aktiva, och de tog
inte ett nej från mig som ett svar, förklarar
han.
Ändå anser han att på det stora hela så fungerade även samarbetet med massmedia bra.
– Vi hade också stor nytta av dem – genom
att vi snabbt fick ut information.
Många som blev sjuka

Totalt blev det ett drygt 60-tal fall som
fick vårdas på sjukhus. Framför allt var det
immunsupprimerade patienter – transplanterade och svårt benmärgssjuka – som
hade svårt att göra sig av med parasiten, och
därmed symptomen.
– De fick ligga inne i omgångar.
Hur många totalt som drabbades av parasiten vet man inte – eftersom de flesta helt
enkelt inte sökte vård.
– En webbenkät gav resultatet att cirka
13 000 insjuknade. Vi har också gjort en
enkät, dock är inte alla svar inne ännu. Men
preliminärt visar den på att upp till 40% av
invånarna i Östersund har varit sjuka.

– En lärdom är att man är väldigt beroende av vilket labb man har. Hade inte vårt
labb varit på hugget, hade allt tagit mycket
längre tid – och fler hade därmed blivit
sjuka, svarar Micael.
En annan är att smittskyddet måste ha
goda kanaler utåt – som kan rapportera vad
som händer ute i samhället.
– Där hade vi stor nytta av sjukvårdsrådgivningen. Jag tror att vi i framtiden ska
ha ett ökat samarbete med dem. Samhället vinner på att de larmar tidigt när något
annorlunda är på gång. Därför behövs det
studier på hur det ”normala” bruset ser ut
– så att de också vet när det sker avvikelser
från det normala.
Smittskyddet är beroende av de kontakter man har ute i samhället – att dessa är
välfungerande. Det är också viktigt att man
också har allmänhetens förtroende, slår han
fast.
– Det är viktigt att de hör av sig till oss.
Det är bättre att de frågar en gång för mycket
än för lite!
– Det är viktigt att vi kommer in tidigt i
processen så att vi kan skydda befolkningen
från smitta. Detta förutsätter att vi har ett
ömsesidigt och givande samarbete ut mot
andra aktörer, avslutar Micael.

Smittskyddet är beroende av kontakter
ute i samhället

Per Lundblad

Vilka lärdomar kan man dra av det som
hände i Östersund?

Kallelse till ordinarie medlemsmöte för
Svenska infektionsläkarföreningen
Torsdagen den 11 maj 2011 kl. 16.15–17.00
Konferenscentrum Wallenberg Göteborg
1. Mötets öppnade.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare och två protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Styrelsen informerar.
6. Revisorernas berättelse gällande 2010 års bokslut.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Övriga Frågor.
8. Mötets avslutande.
Välkomna!
Stephan Stenmark, facklig sekreterare
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Cryptosporidios

högaktuell tarminfektion
men okänd för många
Parasiten Cryptosporidium, som är en
intestinal protozo, har de senaste åren
alltmer uppmärksammats som orsak
till tarminfektion hos människa, både i
Sverige och internationellt.

I

nfektionen blev aktuell under 1980talet i samband med hiv-epidemin, där
patienter med gravt nedsatt immunsvar
drabbades av svårbehandlade, ofta kroniska
diarrétillstånd. Detta problem upphörde i
stort sett i de länder där antiviral behandling mot hiv kunde introduceras, men att
infektionen även drabbar tidigare helt friska
individer har blivit alltmer uppenbart.
Cryptosporidium förekommer normalt hos
flera däggdjur, framför allt idisslare som nöt
och får, men även hos många vilda djur och
fåglar. Det finns ett 20-tal kända arter av
parasiten. De viktigaste humanpatogenerna
är den bovina formen C. parvum, som finns
hos både människa och djur, och C. hominis
som så vitt man vet bara förekommer hos
människa. Andra mer ovanliga arter som kan
ge sjukdom hos människa är C. meleagridis
och C. felis. Oocystan är den infektiösa
formen av parasiten.
Sprids via vatten och livsmedel

Eftersom parasiten tål klor i de koncentrationer som är vanligt förekommande i t.ex.
dricksvatten och bassängvatten har vattenburna utbrott ofta rapporterats. Det största
beskrivna dricksvattenutbrottet inträffade
i Milwaukee, USA, i början av 1990-talet
då cirka 400 000 personer insjuknade. I
november 2010 inträffade i Östersund ett
av de största vattenburna utbrotten i Sverige
i modern tid med flera tusen sjuka. Parasiten typades till C. hominis, vilket talar för
att human avföring direkt eller indirekt
förorenat dricksvattnet. Men även frukt
och grönsaker som gödslats eller bevattnats
med förorenat vatten kan utgöra smittkällor.
Bara en månad innan Östersunds-utbrottet
insjuknade drygt 100 personer i cryptosporidios (C.parvum) i samband med en konferens, också i ett Norrlands-län. I detta fall
misstänktes grönsaker vara smittkälla.
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Cryptosporidium, en oocysta.

Cryptosporidium, flera oocystor.
Foton: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Utbrott av cryptosporidios är inget nytt i
Sverige. Sensommaren 2002 insjuknade närmare 1 000 personer, framför allt skolbarn,
efter bad i en kommunal swimming-pool
på Lidingö. Avföring hade innan smittillfället vid flera tillfällen ”håvats upp” från
vattnet! Ytterligare ett antal smärre utbrott,
omfattande 10–20 personer vardera, har
inträffat i Stockholms län under de senaste
fem åren. Vid ett utbrott på en förskola
hade smittspridningen skett via gemensamt bad i en liten plastpool, vid två andra
livsmedelsassocierade utbrott var persilja
respektive ruccolasallad troliga smittkällor.
Parasiten kan också smitta från person till
person eftersom smittdosen är mycket liten,
bara ett 10-tal oocystor kan ge upphov till
infektion. Smittspridning inom vården har
också rapporterats.
Diarréerna är vattentunna och långdragna – specifik behandling saknas

Inkubationstiden vid cryptosporidios är
2–10 dagar och de typiska symtomen är
frekventa, vattentunna, ej blodiga, diarréer och buksmärtor och oftast låggradig

feber. Jag har sett flera patienter som krävt
intravenös rehydrering på grund av stora
vätskeförluster. Subkliniska infektioner är
vanligt förekommande.
Dessvärre finns ingen specifik behandling för infektionen utan vätsketerapi efter
sedvanliga principer är vad som kan erbjudas. Hos personer med normalt immunförsvar läker infektionen vanligen spontant
inom 1–3 veckor men kan pågå betydligt
längre. I en pågående epidemiologisk studie
i Stockholms län, omfattande 270 patienter,
hade 70% diarréer som varade längre än 10
dagar och 12% hade fortfarande intermittenta diarréer vid uppföljning efter 6–12
månader, 4% vid uppföljning efter 15–21
månader (Insulander M, Svenungsson B,
opubl. data). Gravt immunsupprimerade
hiv-infekterade patienter kan utveckla ett
mer eller mindre kroniskt diarrétillstånd.
På försök har i dessa fall prövats behandling
med bl.a. nitazoxanide, ett licenspreparat,
med varierande resultat.
Stort mörkertal

Hur vanlig är då diagnosen cryptosporidios
i Sverige? Infektionen blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen 2004 och
i landet rapporteras årligen cirka 100–150
fall (år 2010 dock 392 fall), varav cirka 40%
smittats inom landet. Men mörkertalet är
sannolikt betydande eftersom diagnosen lätt
missas. Anmärkningsvärt är att cirka 80%
av fallen i landet (undantag år 2010) diagnostiseras i Stockholms län, och av stockholmsfallen rapporteras majoriteten från de
norra länsdelarna. Anledningen till detta är
knappast att stockholmarna drabbas oftare
av cryptosporidios. Snarare är förklaringen
att diagnostiken, som utförs med direktmikroskopi, s.k. cystor och maskäggprov,
kräver specialfärgning (vanligen modifierad Ziehl-Neelsen-färgning) för att parasiten med säkerhet ska kunna identifieras.
Därmed krävs också specifik frågeställning
på remissen till laboratoriet. Eftersom vi
haft flera utbrott i Stockholms län de senaste
åren har frågeställningen blivit allt vanligare
på remisserna till de mikrobiologiska labo-

Antal fall av cryptosporidios i Sverige och Stockholms län 2006–2010
(det höga antalet fall 2010 avspeglar utbrottet i Östersund)
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ratorierna i länet, som därmed också fått god vana att upptäcka
parasiten, ibland även utan specialfärgning.
På senare år har genotypning av Cryptosporidium introducerats
på Smittskyddsinstitutet, vilket varit till betydande hjälp som komplement till den epidemiologiska utredningen vid befarade utbrott.
Vatten- och livsmedelshygien viktigaste smittskyddsåtgärder

Säkert dricksvatten och god livsmedelshygien är de viktigaste
åtgärderna för att hindra sjukdomsfall, men även en noggrann
personlig handhygien som vid all tarmsmitta. Bad i små plastpooler
på förskolan är inte att rekommendera, tarmpatogenerna söker
gärna nya ”offer” i dessa miljöer! En lärdom från det stora bassängutbrottet på Lidingö 2002 är vikten av att ha rutiner vid s.k.
fecala incidenter. Socialstyrelsens skrift ”Bassängbad: hälsorisker,
regler och skötsel” kan här vara till hjälp.

ANNONS

Fråga efter Cryptosporidium vid oklar tarminfektion

Infektion med Cryptosporidium är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och information om hur man som behandlande
läkare smittspårar liksom patientinformation finns att hämta i de
smittskyddsblad som ligger på smittskyddsenheternas hemsidor.
Infektionen är okänd för många kliniker och troligen kraftigt
underrapporterad. Frågeställningen
cryptosporidios bör finnas med betydligt
oftare på remissen till det mikrobiologiska laboratoriet vid såväl akuta som
långdragna diarrétillstånd!

Bo Svenungsson
Docent, överläkare,
Smittskydd Stockholm
Referenser:
Svenungsson B, Insulander M, de Jong B, Lebbad M.. Kryptosporidios – kraftigt
underdiagnostiserad diarrésjukdom. Läkartidningen 2009;106:1810-13.
Insulander M, Lebbad M, Stenström TA, Svenungsson B. An outbreak of cryptosporidiosis associated with exposure to swimming pool water. Scand J Infect
Dis 2005; 37: 354-60
Mattsson JG, Insulander M, Lebbad M, Björkman C, Svenungsson B. Molecular
typing of Cryptosporidium parvum associated with a diarrhoea outbreak identifies two sources of exposure. Epidemiol Infect 2008;136:1147-52.
Persson K, Svenungsson B, de Jong B. An outbreak of cryptosporidiosis at a daycare centre in Sweden. Eurosurveillance 2007;12:EO70823.3.
Insulander M, de Jong B, Svenungsson B. A food-borne outbreak of cryptosporidiosis
among guests and staff at a hotel restaurant in Stockholm county, Sweden,
September 2008. Eurosurveillance 2008;13.pii:19071.
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Fallbeskrivning

”Den glömda sjukan”
En tidigare väsentligen frisk man i trettioårsåldern inkom i ambulans med hög feber
och grumlat medvetande.

H

an hade varit sjuk i knappt två
veckor med hosta och förkylningssymtom och hade också haft
ont i magen och diarréer. Vid ett tillfälle
hade han ramlat på toaletten och varit så
trött att han behövt hjälp att komma i säng
igen. Hans mamma som varit bortrest under
tre dagar hittade honom vid hemkomsten
konfusorisk och högfebril och tog med
honom till vårdcentralen. Där bedömdes
patienten av distriktsläkaren vara i så dåligt
skick att han skickades in i ambulans som
prio 1-larm.
Vid ankomsten till akutmottagningen i
Malmö var patienten kraftigt allmänpåverkad. Han förnekade huvudvärk men klagade
över buksmärtor och hade svårt att orka
redogöra för sig ordentligt. Temperaturen
var 39,8 °C och han var snabbandad med
en saturation på 96%. Medvetandegraden
enligt RLS bedömdes vara 2–3 med orientering till person och plats men inte till tid.
Någon nackstelhet förelåg inte och han
var cirkulatorisk stabil. Han var ordentligt
tjock, röd och irriterad i halsen med kraftiga
beläggningar på tonsillerna och förstorade
lymfkörtlar längs hela halsen samt foetor
ex ore. Vid bukpalpation fann man diffus
ömhet i hela buken.

för piperacillin-tazobactam, meropenem,
klindamycin, metronidazol och rifampicin.
Denna stam var inte betalaktamasproducerande varvid meropenem byttes till bensylpenicillin i hög dos. Stammen typades med
hjälp av Rapid-ANA och konfirmerades
sedan med 16sDNA-sekvensering till Fusobacterium necrophorum.
På misstanke om Lemierres syndrom gick
man vidare med datortomografiundersökningar. DT-thorax visade ett mindre parenkyminfiltrat med abscessutveckling i höger
ovanlob, men DT-hals kunde inte påvisa
någon tonsillabscess eller jugularistrombos.

Bild 1. Lungröntgen visar ett mindre apikalt
infiltrat.

Senare på natten fick patienten tryck över
bröstet och blev under en tid bradykard med
en hjärtfrekvens ned mot 40 slag/minut.
EKG var dock utan anmärkning för övrigt.
Dagen efter gjordes ett transtorakalt EKO
som visade mindre mängd perikardvätska
utan hemodynamisk påverkan på hjärtat.
I preliminärsvar på blododlingar två
dagar efter inläggningen, angavs växt av
små gramnegativa stavar i de två anaeroba
flaskorna, sannolikt Haemophilus influenzae. Patienten fick därför stå kvar på
meropenem. Likvorodlingen var negativ
och den cytologiska undersökningen visade
endast ordinära lymfocyter och inte några
maligna celler. Viruspåvisning med PCR
för Herpes simplex, Varizella zoster och
Enterovirus utföll negativa. Även PCR för
Mycoplasma pneumoniae i NPH-sekret
var negativ. Svalgodling visade ingen växt
av betastreptokocker och urinodling samt
pneumokockantigen i urin var negativa.
Efter ytterligare ett dygn kom besked från
mikrobiologiska laboratoriet att utodling
från blododlingsflaska visade endast anaerob
växt vilket talade för att det rörde sig om
gramnegativa anaeroba stavar. Dagen efter
anlände slutsvar att det växte Fusobacterium
species, sannolikt F. Necrophorum, i de två
anaeroba blododlingsflaskorna. Resistensbestämning med MIC angav känslighet

Bild 2. DT-thorax visar parenkyminfiltrat med
abscessutveckling.

Patienten blev feberfri men var fortfarande
trött och tagen och svarade med viss latens.
Han uppgav även smärta till höger på halsen,
tilltagande huvudvärk och nytillkommen
nedsatt kraft i höger hand. På EEG sågs betydande diffus förlångsamning och bilateral
delta-aktivitet som stämde med bilden av en
encefalit. En akut DT-hjärna genomfördes
därför och den visade drygt 40 cystiska
lesioner supratentoriellt med utseende av
abscesser eller cystiska metastaser utan säkert
ödem.
En kompletterande akut MR-hjärna
bekräftade att det rörde sig om multipla
cerebrala abscesser i samtliga lober med lätt
fokalt ödem. MR-bilderna talade också för
att det förelåg en cerebrit och att infektionen
därmed var mer utbredd är vad de morfologiska bilderna visade.


Labprover visade P-CRP 208 mg/L, B-Hb
109 g/L, B-LPK 12.4 x 109 /L, med övervägande neutrofila, B-TPK 119 x 109//L,
P-GT 2.4 µkat/L och P-ALP 2.0 µkat/L.
P-Bilirubin, P-ASAT och P-ALAT u.a.
I första hand misstänkte man mononukleos med encefalit, men lumbalpunktionen
utfördes som visade kraftig cellstegring i
likvor med poly 755 x 106//L, mono 135 x
106/L samt protein 1.33 g/L utan glukoskonsumtion. Provmängden var otillräcklig
för att man skulle kunna analysera laktat.
Patienten bedömdes då istället ha en bakteriell meningit och insattes på betametason
samt meropenem efter blod- och urinodling.
Därefter lades han in på infektionskliniken.
Direktmikroskopi av likvor visade inga bakterier. En lungröntgen utfördes bedside på

avdelningen som visade ett mindre infiltrat
lateralt om höger hilus.
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Bild 3. MR-hjärna visar abscesser.

Patienten insattes på betametason samt
analgetika och han förbättrades successivt
under en vecka, men hade fortfarande nedsatt koordination och kraft i höger hand.
Uppföljande lungröntgen visade regress
av parenkyminfiltratet och vid en ny DThjärna inför utskrivningen sågs partiell regress av abscesserna. Patienten skrevs ut med
trimetoprim-sulfametoxazol samt betametasonbehandling.
En uppföljande DT-hjärna två veckor
efter utskrivningen visade regress av hjärnabscesserna och patienten uppgav att han
var så gott som återställd med endast en lätt
kvarvarande fumlighet i höger hand. På
MR-hjärna drygt en månad efter utskrivningen noterades mindre områden av barriärskada, vilket tolkades som cerebritrester
men inga abscesshärdar. Vid återbesöket
drygt en månad efter utskrivningen var
patienten välmående och uppgav att han
hade återfått full kraft i höger hand. Han
var dock cushingoid och betametason
och trimetoprim-sulfametoxazol trappades ut under en tvåveckorsperiod. Ännu
en DT-hjärna knappt tre månader efter
utskrivningen visade endast två stycken
millimeterstora områden med svag kontrastuppladdning i höger hemisfär. Patienten har därefter inte kommit på ytterligare
återbesök.
Lemierres syndrom kallas också postangial

sepsis, nekrobacillos eller ”den glömda sjukdomen”. Lemierres syndrom är ovanlig och
incidensen är ca ett fall per miljon invånare
per år, men detta kan vara en underskattning. Den orsakas oftast av bakterien F.
necrophorum, men kan också orsakas av
andra arter av fusobacterium (F. nucleatum),
Eikenella corrodens, Porphyromonas asac-

charolytica, streptokocker (S. pyogenes)
och Bacteroides.
F. necrophorum är en gramnegativ obligat anaerob stav som förekommer normalt
i både i munhåla, svalg, gastrointestinalt
samt urogenitalt. Sjukdomen drabbar främst
tidigare friska tonåringar och yngre vuxna
och är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det är inte klarlagt varför män
drabbas oftare än kvinnor. Lemierres syndrom börjar oftast som en vanlig faryngit
och är inte sällan associerat med tonsillit/
peritonsillit, ibland med beläggningar och
ulcerationer. Mononukleos misstänks vanligtvis initialt och kan också predisponera
för Lemierres syndrom.
Inom en vecka utvecklar sig en septisk sjukdom då F. necrophorum sprids till vena jugularis interna/externa och omgivande områden på halsen. En septisk trombos bildas i
kärlen och ger i 85% av fallen upphov till
septiska embolier till lungorna med utveckling av nekrotiska abscesser. Symtomen är
då oftast pleuritsmärta och hosta. I cirka
hälften av fallen ses gastrointestinala besvär
med buksmärtor, vilket man tror orsakas av
mikroabscesser eller tromboflebiter i buken.
Andra komplikationer kan vara abscesser i
halsområdet, i leder samt i hjärnan, som det
här fallet illustrerar. Meningit är en fruktad
komplikation med hög mortalitet. Hälften
av de patienter som drabbas av meningit
får kvarstående sequele, framförallt kranialnervspareser.
Man bör misstänka Lemierres syndrom hos
en yngre patient med tonsillitbild som ser
sjukare ut än vad man kan förvänta sig. Symtomen är annars som vid svår sepsis; snabbt
påkommen hög feber, frossa, hypotoni, oliguri och takypné. I många fall noteras en
lokaliserad svullnad och ömhet unilateralt
längs musculus sternocleidomastoideus
vilket beror på den septiska tromboflebiten,
men misstolkas ofta som lymfadenopati.
Antikoagulationsbehandling rekommenderas inte trots påvisbar trombos i v. jugularis
interna. Dysfagi är vanligt men lokalstatus
i halsen kan också vara normalt. Labmässigt ses ofta leukocytos, CRP-stegring och
lätt bilirubinemi. En mild disseminerad
intravasal koagulation med trombocytopeni
kan också förekomma. Vid lungröntgen ses
inte sällan multipla små infiltrat och ibland
abscesser. Ultraljud eller DT-hals med kontrast påvisar oftast abscess eller trombos i
v. jugularis interna, men inte alltid som i
det här fallet.

För att ställa diagnosen Lemierres syndrom

krävs positiv blododling med växt av F.
necrophorum. Odling kan även ske från
andra lokaler som nåtts av septisk spridning.
F. necrophorum växer endast på anaeroba
plattor och det finns risk att den blir överväxt av andra mer snabbväxande bakterier.
Vid mikroskopi ses vanligen gramnegativa
polymorfa stavar med runda ändar och
bakteriekolonierna har oftast en opal mittpunkt och translucent kant. Artbestämning sker oftast med 16sDNA-sekvensering.
Flera mikrobiologiska laboratorier har nu
utvecklat en PCR-metod för detektion av
F. necrophorum från prov med normalflora
(svalg eller tonsillsekret). MIC-bestämning
sker med E-test.
F. necrophorum är vanligen känslig för
bensylpenicillin och andra betalaktamantibiotika, men betalaktamasproducerande
stammar förekommer. Den är också känslig
för klindamycin och metronidazol. När
patienten har förbättrats kan man gå över till
peroral behandling med amoxicillin p.g.a.
säkrare upptag. Behandling rekommenderas
under 4–6 veckor.
Eftersom den här patienten utvecklade
cerebrala abscesser gavs antibiotika med bra
CNS-penetration. Han fick sammanlagt en
veckas behandling med meropenem innan
odlingssvar anlände och därefter två veckors behandling med benzylpenicillin. Som
peroral uppföljning gavs sedan trimetoprimsulfametoxazol i ytterligare 8 veckor. Sannolikt hade trimetoprim-sulfametoxazol
ingen effekt då fusobakterier normalt sett
är resistenta, men patienten förbättrades
snabbt under uppföljningstiden.
Vid uppföljande samtal nu två år efter
avslutad behandling är patienten helt återställd och har sedan länge återgått till sitt
arbete som snickare.
Helena JanOls
ST-läkare
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset i Malmö
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Terry Riordan. Human Infection with Fusobacterium
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INFEKTIONSLÄKAREN 2 • 11

21

ANNONS

Volontärarbete i Ecuador
Det finns fler möjligheter till medicinskt
volontärarbete än via de stora mer välkända organisationerna som Läkare
utan gränser, Skandinaviska läkarbanken och Röda Korset. Organisationen
FHN, Foundation Human Nature, stödjer
en vårdcentral i Ecuador och i Ghana.

I

varken el eller drickbart vatten tillgängligt.
Invånarna livnär sig främst på jordbruk.
Infektionspanoramat består, förutom av
vanligare ÖLI-infektioner och gastroenteriter, bl.a av dengue, typhoidfeber, magtarmparasiter, filariasis samt kutan leishmaniasis.
De vanligaste diagnoserna på hälsocentralen
är ÖLI, magtarmparasitos, och macheteorsakade sårskador. Barnvaccinationsprogram,
preventivmedelsrådgivning och mödravård
utgör också en betydande del av verksamheten.
Hälsocentralen drivs i samarbete med FHN,

den lokala hälsokommittén och den statliga
sjukvården. Sedan några år tillbaks är hälsovård och mediciner i mån av tillgänglighet
gratis i Ecuador. Mediciner levereras via
det statliga sjukhuset i Quinindé till vårdcentralen och delas ut till patienterna så
länge lagret räcker. Vid brist får patienterna
själva köpa läkemedel via recept på lokala
hälsokommitténs apotek i Quinindé. Vid
behov av mer avancerad sjukvård än den
hälsocentralen kan erbjuda rekommenderas patienterna söka vård på sjukhuset i
Quinindé om det inte är brådskande och
vid akuta fall får åka med hälsostationens
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januari 2010 åkte jag som medicinsk
volontär via organisationen FHN för att
under 3 månader arbeta på en vårdcentral på landsbygden i nordvästra Ecuador.
Distriktet heter El Páramo och har ca
6 000 invånare som är utspridda i 30 olika
mindre byar. La Y de la Laguna, där hälsocentret ligger, är huvudort i området. I distriktet
ligger det ekologiska naturreservatet Mache
Chindul där det fortfarande finns tropisk regnurskog. El Páramo ligger i provinsen Esmeraldas och närmaste större stad är Quinindé
med 30 000 invånare. I Quinindé, som är
beläget 3 mil från la Y, finns ett statligt sjukhus. Vägen till Quinindé är svårframkomlig
under regnperioden januari-april. Under
regnperioden är det också mycket svårt att
ta sig från de omkringliggande samhällena
till la Y och hälsocentralen på grund av lera
och översvämmande vattendrag. Innan vårdcentralen, på initiativ av den dåvarande tyske
läkarstudenten Martin Eckhardt tillsammans
med lokalbefolkningen, grundades 2001,
fanns inte tillgång till hälsovård i området
och många hade inte möjlighet att ta sig till
Quinindé.
I la Y och i vissa av de närliggande samhällena har el installerats, men generellt finns

ANNONS

Vårdcentralen i la Y de la Laguna.

ambulansbil. Därifrån skickas patienterna
vid behov vidare till andra statliga sjukhus,
främst till huvudstaden Quito, då sjukhuset
i Quinindé inte kan erbjuda särskilt avancerad vård.
På hälsostationen arbetar en statlig ecuadoriansk läkare, sjuksköterska och tandläkare
som under ett års tid gör sin obligatoriska
landsortstjänstgöring på en vårdcentral.
Dessutom arbetar under större delar av året
även en medicinsk volontär från FHN. Man
har tillgång till ett enkelt laboratorium för
analyser av Hb, glukos, urinsticka, graviditetstest samt mikroskopering för feces-,
malaria- och leshmaniasisdiagnostik. På
laboratoriet arbetar en utbildad labassistent, och på vårdcentralen finns även en
fast anställd undersköterska. Hälsocentret
är öppet dagligen 08.30–17.30 för öppen
mottagning och dygnet runt för akuta åkommor. Förutom vård och konsultationer ges
regelbundet hälsoinformerande föredrag
samt utbildning av de hälsoarbetare som
finns representerade med en person från
flera av de omkringliggande byarna. Arbetet bedrivs huvudsakligen på vårdcentralen
men regelbundet görs även utflykter till mer
avlägsna byar för konsultation, vaccinationsoch hälsoutbildningskampanjer.
För några år sedan var malaria ett vanligt

problem i området. Tack vare, via vårdcentralen och byhälsoarbetarna, försäljning av
billiga myggnät till många hushåll i området,
utbildning av hälsoarbetarna och befolkningen, samt tidig diagnos och behandling
har malariafrekvensen kraftigt minskats.
Under de senaste två åren har det inte upptäckts ett enda malariafall på vårdcentralen
trots frikostig provtagning. Projekt med
vattenrening görs dels med utdelning av
klorbehandlat vatten och dels med försök

Laboratoriet, Guido Tomalá, labassistent.

till andra former av vattenrening, då bristen på adekvat dricksvatten ger upphov till
många gastrointestinala infektioner. Besök
görs regelbundet till hushållen i området för
att informera om dengueprevention i form
av att eliminera stillastående vattendepåer.
När vårdcentralen öppnades på morgonen

fanns ca fem patienter väntande utanför.
Vissa dagar fick många patienter vänta hela
dagen. Patientklientelet bestod till hälften
av personer från byn la Y, och till hälften av
personer från samhällen längre bort. Vissa
hade vandrat i flera timmar för att nå vårdcentralen. Om det var möjligt prioriterades
patienter med små barn som färdats långväga, samt patienter med åkommor av mer
akut karaktär. Då många kvinnliga patienter
föredrar en kvinnlig läkare för gynekologisk
undersökning ägnade jag mig mycket åt
gynekologiska besvär, mödravårdsmottagning vilket alla gravida erbjöds en fredag i
månaden samt preventivmedelsrådgivning.
Under tiden jag vistades på vårdcentralen
genomfördes även en cellprovskampanj via
sjukhuset i Quinindé. För denguediagnostik
togs blodprov på patienterna som vi fick
vidarebefordra till sjukhuset i Quinindé,
men av någon anledning krånglade det ofta
med provsvaren. Leishmaniasis behandlades
med intramuskulära injektioner med glucantime i tre veckors tid. Barn som behövde
inhalera koksalt eller luftrörsvidgande samt
patienter som var medtagna och bedömdes
behöva några timmars observation på vårdcentralen, kunde stanna kvar i ett vilorum
under dagen. Möjlighet till några dagars
inneliggande vård vid behov av t.ex. rehydrering fanns också.
Några gånger i veckan sökte patienter
akut på jourtid och vissa av dessa transporterades med vårdcentralsbilen till sjukhuset

Konsultation i närliggande by.

i Quinindé, bl.a. ett misstänkt fall av cholecystit, samt hjärtinfarkt. Vid några tillfällen
kom patienter med förlossningsvärkar till
vårdcentralen, men under min tid förlöstes
ingen där utan transporterades till sjukhuset
i Quinindé, dock var det väldigt nära att
ett barn föddes inuti den mörka skåpbilen
då resan till Quinindé förlängdes av att vi
fastnade i leran.
Det är nyttigt att se skillnader i vårdbe-

hov och hur sjukvårdssystem fungerar i
andra delar av världen. Jag har lärt mig
mycket av detta, och dessutom har det varit
mycket givande att få se infektioner i form
av leishmaniasis, denguefeber och kutana
larvinfektioner som är mer sällsynta att se på
infektionsklinik i Sverige. Det har dessutom
varit intressant att lära sig lite om lokala
medicinalväxter samt folktro kring olika
sjukdomstillstånds orsak och uppkomst.
Hannah Schulman
ST-läkare
Infektionskliniken i Östergötland

För mer information om FHN:
www.f-h-n.org
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Kristina Cardell

Infektionsläkarens nya redaktör
Tidningen Infektionsläkaren har fått en
ny redaktör: Kristina Cardell, som till vardags är verksam vid Infektionskliniken
Östergötland i Linköping.

K

ristina har bott i Linköping sedan
hon studerade medicin, men hon
är född och uppvuxen i Nässjö i
Småland.
Att hon skulle bli läkare bestämde hon sig
för tidigt i livet.
– Det har funnits med länge, berättar
Kristina.
– Jag tror att det berodde på att jag som
ung hade vissa romantiska föreställningar –
som att arbetet gick ut på att bota och hjälpa
andra, resa ut och få se andra delar av världen osv. Vilket ju faktiskt också är riktigt,
förklarar hon.
Därför sökte Kristina in på medicin ganska
snart efter gymnasiet.
Delade mellan Uppsala och Linköping

Studierna fick inledas i Uppsala.
Vid den tiden – under mitten av 80-talet
– fanns inte de prekliniska ämnena vid Linköpings Universitet. Därför organiserades
Linköpings medicinutbildning så att studenterna gick de första två åren i Uppsala, och
därefter flyttades de till Linköping.
Kristina förklarar att hon trivdes bra i
staden.
– Jag träffade min make här, och blev kvar.
Dessutom är det ju inte så långt till Nässjö
härifrån!
Efter studierna vikarierade Kristina på
infektionskliniken samt på några vårdcentraler i Linköping. Men siktet var redan då
inställt på just infektionsspecialiteten.
Infektionsspecialiteten mål från början

terna. Dessutom har vi ett utvecklat och bra
samarbete med andra specialister, det finns
ett inslag av detektivarbete med smitta – var
har patienterna fått sjukdomen, och smittar
de några andra?
– Allt detta gör att det är en spännande specialitet att vara verksam i, förklarar Kristina.
Infektionskliniken Östergötland

Därför började hon – efter avslutad AT i
Norrköping – på infektionskliniken i Linköping år 1993. Fem år senare var Kristina
färdig specialist, och hon har arbetat kvar
sedan dess.
Vi frågar vad som kännetecknar verksamheten här?
– Först och främst det faktum att vi är en
universitetsklinik. Sedan är det ju lite speciellt
med att vi har högisoleringsavdelningen här,
svarar hon.

Den sistnämnda har varit mycket aktuell veckan innan Infektionsläkaren kom på
besök, då en patient vårdades på denna avdelning. (Läs mer om Högisoleringsavdelningen i
Linköping i IL 4/08, reds anm).
– Vi heter numera Infektionskliniken Östergötland, eftersom vi har slagits ihop med
kliniken i Norrköping. Dessutom har vi konsult två dagar i veckan på Motala akutsjukhus,
förklarar Kristina.
Här arbetar totalt 17 specialister – dock är
några tjänstlediga och samtliga arbetar inte
heltid – och ST-läkarna är 11 till antalet.
Disputerade på virala hepatiter

Kristina har även varit biträdande smittskyddsläkare i Östergötland på en viss del av
sin arbetstid under åren 1998–2009.
Två händelser från den perioden hon
kommer ihåg, är dels ett utbrott av hepatit B
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När Kristina läste medicin, låg infektionskursen under termin nio.
– Redan när jag läste den, kände jag att
det här är något som jag skulle vilja satsa på,
säger hon.
Efter studierna förstärktes sedan detta
positiva intryck.
– Det är en mycket bred specialitet, vi har
från de allra yngsta till de allra äldsta patien-

Kristina Cardell, ny redaktör för Infektionsläkaren och verksam vid
Infektionskliniken Östergötland i Linköping.
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under början av 2000-talet, samt en smittspridning av MRSA de hade under mitten
av samma decennium.
– Jag arbetade intensivt med detta, och
fick därmed en bra insyn i organisationen
kring hanteringen av den typen av problematik – och på så sätt också en insyn i en annan
sida av infektionsspecialiteten, berättar hon.
År 2009 disputerade Kristina, inom området virala hepatiter.
– Några av de projekten löper på, och jag
är med och deltar i arbetet med dem.
Tävlingssimning

På fritiden tycker Kristina om att vara ute
så mycket som möjligt. Tillsammans med
sin man och sina tre döttrar, bor familjen
på landet utanför Linköping.
Under sin uppväxt höll Kristina på med
tävlingssimning, på DM-nivå. Senare fortsatte hon inom samma gren som ledare.

Idrottsintresset har gått i arv till barnen.
– En av flickorna simmar, och en annan
håller på med handboll och gymnastik,
berättar hon.
Vill lyfta fram kliniker man inte så ofta
hör från

Den direkta orsaken till att Kristina blev
redaktör är att hon fick en fråga från valberedningen om hon kunde ställa upp.
– Jag har suttit med i styrelsen förut –
som yngreläkarrepresentant under mitten
av 90-talet, och jag satt under fyra år den
gången, säger hon.
Hon förklarar att hon tycker tidningen
är jättebra.
– Det är ett fantastiskt arbete som har
lagts ner på den från första början. Jag minns
Tomas Vikerfors arbete i styrelsen när tidningen startade – jag satt ju själv med där
under den tidsperioden.

– Jag tror att de som föreslog mig nu,
visste att jag visste vad styrelsearbetet innebär, förtydligar Kristina.
Hon förklarar att det inte är så mycket
hon vill ändra på i Infektionsläkaren.
– Man har redan hittat ett bra koncept,
tidningen är uppskattad och man ska inte
ändra bara för ändrandets skull. Men det är
klart att det kan bli några nya infallsvinklar
när jag hållit på ett tag.
En sak som hon dock redan nu kan säga
att hon vill satsa på, är att lyfta fram kliniker
ute i landet som man annars inte ofta hör
så mycket från.
– Jag är övertygad om att det finns många
personer där som har intressanta saker att
berätta, förklarar Kristina Cardell.
Per Lundblad

Yngreläkarspalten

Revision av vårdprogram

N

nfektionsläkarföreningens programgrupp för pneumoni
har reviderat vårdprogrammet för samhällsförvärvad pneumoni för andra gången och det reviderade programmet
kan studeras på Svenska infektionsläkarföreningens hemsida
(www.infektion.net).

är jag skriver detta har det precis blivit sommartid och det
blir allt ljusare och ljusare ute. Jag längtar efter våren och
värmen nu! Om jag tittar ut genom fönstret ser jag dock
fortfarande väldigt mycket snö. Skulle tro att det blir som förra året,
nämligen att snön ligger kvar längst på vår tomt i hela Uppsala.
Åtminstone kändes det så.
Fallseminariet har just varit och det blev lyckat trots ett sent bortfall
av en av falldragarna pga. akut sjukdom. Det var många som sökte
och tyvärr fick inte alla plats. Därför blir det så att vi nu dubblerar
fallseminariet och kör även en gång på hösten, se separat annons i
detta nummer samt hemsidan. I checklistan för nya ST-utbildningen
rekommenderar vi att man skall delta i fallseminariet 1–2 gånger under
sin ST. Det tål återigen att påpekas att detta är ett uppskattat utbildningstillfälle där man ges chansen att diskutera fall i mindre grupper.
I specialistutbildningskommitéen (SPUK) arbetar vi för närvarande
med en enkät som alla ST-läkare skall få under våren där vi bl.a. vill ha
reda på hur många kurser och vilka man har gått, samt när, under sin
ST. Detta för att vi bättre ska veta hur vi ska försöka påverka utbudet.
Vi planerar även att försöka utforma lite utförligare checklistor/
målbeskrivningar för randningar som ett stöd så att det ska lättare
att få ut det man ska av sina placeringar.
Ett annat uppdrag vi har fått är att försöka skriva ihop något mer
strukturerat kring det vetenskapliga arbetet, då det inte är lätt att
veta hur det ska se ut och vad det ska innehålla. Vi har ju inte heller
facit på något sätt, men kan kanske komma med lite ramar som gör
det lättare. Troligtvis kommer arbetet med dessa uppgifter att bli
klart under hösten.

I

Sedan föregående revision 2007 är flera viktiga förändringar
gjorda. Cefuroxim finns nu inte längre med bland de rekommenderade antibiotikavalen. För patienter med allvarlig
pneumoni och bakomliggande lungsjukdom rekommenderas
piperacillin/tazobactam som förstahandsmedel, med eller utan
tillägg av makrolid eller kinolon beroende på hur svårt sjuk
patienten är. Avsnittet om pleurala infektioner är utökat och
flera nya avsnitt har tillkommit; antiviral terapi av influensa,
behandling med non-invasiv ventilation, steroidbehandling vid
samhällsförvärvad pneumoni samt ett avsnitt om biomarkörer.
I programgruppen för pneumoni som även är ansvariga för
kvalitetesregistret för pneumoni ingår följande personer:
Lars Eriksson, Norrköping, Gunilla Goscinski, Uppsala,
Jonas Hedlund, Stockholm (ordförande), Hans Holmberg,
Örebro, Christer Lidman, Stockholm. Anna Nilsson, Malmö,
Carl Spindler, Stockholm, Kristoffer Strålin, Örebro och Åke
Örtqvist, Stockholm.
Kristina Cardell
Redaktör

Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com
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Aktuella avhandlingar
Vi får denna gång ta del av nya rön angående
ett för oss infektionsläkare hett ämne: borreliadiagnostik. Som kliniker överhopas vi av
remisser med denna frågeställning vid många
oklara sjukdomsfall, när andra diagnoser uteslutits. De flesta patienter har redan genomfört en adekvat behandling mot en eventuell
borreliaorsakad sjukdom. Ofta står vi inför
patienter som via internet och andra informationskällor undrar över om man verkligen kan

lita på diagnostiken, och om det inte finns fog
att ge ytterligare behandling. Tillsammans med
Hilpi Rautelin, professor i klinisk mikrobiologi
Uppsala, diskuterade vi denna besvärliga situation under ett seminarium med studenterna på
infektionskursen nu i vår. Under pausen, då
jag vittjade mitt postfack, låg Ivar Tjernbergs
avhandling påpassligt där, och jag kunde visa
för studenterna att forskning pågår i ämnet vi
just diskuterade, och att detta vi nu lär ut inte

är sista ordet som sägs om borrelia! Avhandlingen kommer från en klinisk kemist men har
bedrivits med professorn i infektionssjukdomar,
Pia Forsberg, Linköping, som huvudhandledare,
och är en av flera avhandlingar som försvaras
från och i den aktiva forskningsmiljön i Kalmar.
(Skulle Ni undra: undertecknad är inte släkt
med den av bihandledarna med vilken jag delar
efternamn).
Cecilia Rydén

Laboratory Diagnosis of Lyme
Borreliosis – Anti-Borrelia Antibodies
and the Chemokine CXCL13
Ivar Tjernberg
Länssjukhuset i Kalmar
Opponent: Prof Fredrik Elgh, Klinisk mikrobiologi – virologi, Umeå Universitet.
Huvudhandledare: Prof Pia Forsberg i Infektionssjukdomar, HU, Linköping.
Bihandledare: Prof Jan Ernerudh, Med dr Ingvar Eliasson och Med dr Ingvar Rydén.

Ivar Tjernberg
Infektionsläkare i Kalmar
Kort om min egen bana: Efter avslutad Läkarutbildning i Uppsala 2000 vikarierade jag
som ul på Infektionsklin i Linköping i ett
halvår och lärde känna Pia Forsberg och blev
intresserad av problemen med borreliadia
gnostiken. Jag flyttade sedan till Kalmar för
AT och i slutet av AT-perioden arbetade jag
några månader på avdelningen för klinisk
mikrobiologi under Ingvar Eliasson och kom
återigen i kontakt med borreliadiagnostiken
varefter jag startade mitt första projekt inom
ämnet under år 2003. Sedan dess har jag haft
20–30% av min arbetstid för forskning parallellt initialt med ST inom allmänmedicin
och sedan 2006 med ST inom klinisk kemi.
Specialistkompetens i klinisk kemi erhöll jag
sommaren 2010, men har dock alltigenom
försökt behålla ett så patientnära förhållande
till denna diagnostik som möjligt. För övrigt
är jag gift och har två söner (5 resp. 2 år
gamla) och är själv 37 år.

B

orrelios är den vanligaste fästingburna infektionen i Europa och
Nordamerika.
Infektionen orsakas av spiralformade bakterier med samlingsnamnet Borrelia burgdorferi sensu lato. Dessa bakterier kan invadera
många olika organ och därmed ge upphov
till många olika symptom. Vid lokal hudinfektion, så kallat erythema migrans, baseras
diagnostiken på sjukhistoria och typiska
fynd vid kroppsundersökning. Vid övriga
tillstånd utgör påvisning av borreliaantikroppar ett komplement för att ställa korrekt
diagnos. Borreliaantikroppar kan dock inte
alltid detekteras, särskilt inte tidigt i förloppet. Borreliaantikroppar kan dessutom ofta

påvisas under lång tid även efter framgångsrikt behandlad eller spontanläkt infektion
och det kan också förekomma falskt positiva
reaktioner vid andra sjukdomstillstånd.
Syftet med avhandlingsarbetet var att under-

söka nyttan av nya borreliatester hos patienter
med olika former av borrelios och olika kontrollgrupper i ett område med hög förekomst
av borrelios. Totalt studerades 617 patienter
med symtom förenliga med borrelios samt
255 kontrollpersoner. Följande borreliatester
användes: De antikroppsdetekterande testerna Immunetics Quick ELISA C6 Borrelia
assay kit (C6), ELISA baserad på ”invariable
region 6 peptider” (IR6), Liaison Borrelia
CLIA (Li) och Virotech Borrelia burgdorferi
ELISA (VT) samt Virotech Borrelia Ecoline
IgG/IgM Line Immunoblot (western blot)
i tillämpliga fall. Vidare gjordes koncentrationsbestämning av det immuncellsattraherande signalämnet, kemokin CXCL13, hos
patienter med misstänkt borreliainfektion i
nervsystemet (neuroborrelios).
C6-, VT- och Li-testerna var lika effektiva
att upptäcka antikroppar hos patienter med
borrelios. Däremot var C6-testet bättre på
att påvisa sjunkande nivåer efter en infektion eftersom andelen positiva i C6-testen
var lägre jämfört med VT- och Li-testerna i
uppföljande prover 2-3 och 6 månader efter
erythema migrans. Detta fynd stöds av att
de som tidigare haft borrelios hade samma
frekvens av positivt test med C6-metoden
jämfört med dem som inte haft borrelios
tidigare. Dessutom var andelen friska blodgivare med borreliaantikroppar lägst med
C6-testen jämfört med VT- och Li-testerna.
Sammantaget lämpar sig därmed C6-testet
som borreliaantikroppstest, framför allt

baserat på dess förmåga att bättre påvisa
aktuell infektion.
Antikroppssvaret vid erythema migrans mot

olika IR6-peptider och C6 visade sig vara
övervägande samstämmigt, men det fanns
C6-negativa fall där ett antikroppssvar mot
en av IR6-peptidtesterna kunde påvisas.
Möjligen kan därför en kombination av
olika antigen vara av nytta för att höja känsligheten i framtida borreliantikroppstester.
Hos patienter med neuroborrelios visade
det sig att andelen med positivt C6-test
i blodet ökade ju längre patienterna haft
symtom. Nittiotre procent av patienter med
symtom i mer än 30 dagar var positiva med
C6-testet. Detta gällde dock inte barn under
12 år. Hos en vuxen patient som haft symtom
i > 30 dagar passande med neuroborrelios
talar alltså ett negativt C6-test emot diagnosen. Kemokinet CXCL13 i spinalvätska
visade sig vara en pålitlig markör för neuroborrelios, även hos barn med kort sjukhistoria
där befintliga antikroppstester inte hunnit
bli positiva.
Någon säkert minskad andel falskt positiva borreliaantikroppsresultat kunde inte
påvisas med ett internationellt rekommenderat två-stegsförfarande som inkluderar
metoden Western blot vid jämförelse med
C6-testet ensamt. Däremot kan Western blot
fylla en diagnostisk funktion vid borreliaorsakade tillstånd i hud (akrodermatit) och
leder (borreliaartrit).
Avslutningsvis är laboratoriediagnostiken av

borreliainfektion fortsatt svår, men denna
avhandling har visat på vilka sätt borreliaserologi kan användas, bland annat i en
föreslagen diagnostisk rutin.
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 16 mars 2011
Närvarande: Jan Källman (ordf), Anders Johansson, Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant,
Stephan Stenmark (skriftlig rapport), Jonas Sundén-Cullberg, Torsten Holmdahl,
Närvarande under § 6 som representanter för RAF: Inga Odenholt, Håkan Hanberger

§1
Ordförande Jan Källman öppnade mötet.
§2
Till protokolljusterare valdes Jonas SundénCullberg och Kristina Cardell.
§3
Dagordningen fastställdes.
§4
Föregående protokoll från styrelsemötet
den 13/1 2011 granskades och godkändes.

§6
Gemensam diskussion med RAF
Inga Odenholt och Håkan Hanberger är
SLS-representanter i RAF och har nominerats till uppdraget via SILF.
I.O. och H.H. redovisade att strukturen
för organisationen av nationella Strama och
därmed sekundärt till viss del även RAF för
närvarande är något oklar pga. att nationella
Strama sedan 1 januari 2011 ligger under
myndigheten SMI. Det arbetas på att konkretisera den nya strukturen.
SILFs styrelse tillsammans med I.O. och
H.H. beslutar skriva ett brev till läkemedelsverket angående problem med tillgång till
”sällanantibiotika”. J.K. ska formulera brevet
och ämnar samråda med I.O. Juridiska och
legala aspekter på problemet ska efterfrågas
i brevet.
Diskussion om huruvida det bör finnas
en samsyn eller åtminstone en dialog mellan
SILF och RAF vad gäller antibiotika-rekommendationer. En dialog är starkt önskvärd.
T.H. kommer att kontakta programgruppsansvariga för vårdprogram under revidering och
föreslå en levande dialog med RAF angående
kommande antibiotika-rekommendationer.
I.O. avser att från RAFs sida kontakta de
ansvariga för programgrupperna.

Diskussion kring målet 250 recept/1000
inv.
RAFs förslag på viktiga framtidsfrågor att
driva både internt och externt: Minska kefalosporinanvändning och kinolonanvändning. Korta behandlingstider vid pneumoni.
§7
Skriftlig rapport från facklige sekr. S.S.
Socialstyrelsens rapport om nya förslag till
utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner har
skickats in till regeringen. Styrelsen har fått
se dokumentet via mejl.
Inkommande remiss:
Sveriges läkarförbund har fått slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet
i högskolan, Svart på vitt – om jämställdhet
i akademin (SOU 2011:1), på remiss från
Utbildningsdepartementet. Besvaras ej
Styrelsen ska i samband med Vårmötet
i Göteborg den 10/5 möta representanter
för företaget Mediahuset som producerar
tidningen Infektionsläkaren och administrerar webbsidan infektion.net.
Inga nyheter från Norrbotten avseende
förslaget att lägga ner infektionsbakjouren.
Diskussion.
§8
Rapport från vetenskaplige sekr. A.J.
Inkommande remisser:
Kunskapsunderlag för vaccination mot hepatit B (Besvaras, Gunnar Norkrans bereder.)
En ny biobankslag. (Besvaras av vetenskaplige sekreteraren.)
Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel
och teknisk sprit (Besvaras ej.)
Behandling av personuppgifter vid
Inspektionen för socialförsäkringen, m.m.
(Besvaras ej.)
ISO standard – Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården (Besvaras ej.)
Utgående remiss: Ingen
Redovisning av sektionsövergripande symposier
som A.J. har anmält till Riksstämman 2011:
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§5
Ordförandes ärenden J.K.
Specialistföreningarnas Repskapsmöte
(Läkarförbundet) kommer att äga rum
30 mars 2011. SILF ska representeras av
J.K. Nytt Repskap ska föreslås och vi kan
nominera fram till i augusti. Det framgår
av dagordningen att bakjoursfrågan/bakjoursutbildning kommer att tas upp på
mötet. Vi bedömer att frågan kommer att
behöva diskuteras ytterligare inom SILF och
styrelsen beslutar därför bereda frågan på
kommande styrelseinternatet för att sedan
ta upp ämnet på CHÖL-mötet. Vi behöver
bl.a. ta ställning till framtida former för
bakjoursutbildning.
SPUR/IPULS. Jan redovisade att det
finns viss kritisk diskussion kring den nya
organisationen. Kostnaderna för klinikerna
väntas öka. Frågan om avgifter kommer att
ägas av IPULS. Vi bestämmer oss för att
bjuda in representant för våra inspektörer
till styrelsemötet i januari 2012 för att följa
upp hur den nya organisationen som sjösattes 1 jan 2011 har fungerat (J.K. inbjuder).
Eget vetenskapligt arbete under ST.
Diskussion kring SILFs hållning i frågan.
Arbetets längd är 10v. Styrelsen uppdrar till
SPUK att bereda fråga kring vilka riktlinjer
som ska finnas kring arbetet. Handledarkrav,
innehåll, former etc. Definiera miniminivå.
Framtida avtal med SCJID. Styrelsen
ska bereda frågan fram till Vårmötet. På
vårmötet kommer J.K. att redovisa aktuell
bakgrund till avtalsförändringar. H.N. ska

sammanställa de ekonomiska förutsättningarna.
Brev till SILF från SSACs styrelse. Brevet
är ställt till föreningarna för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar i de fem
nordiska länderna. Förfrågan om SILF stödjer tanken att de nationella föreningarna i
framtiden bör vara representerade i SSACs
styrelse. Brevet innehåller även information om att det pågår en diskussion om
namnbyte från SSAC till ”Nordic Society
of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (NSCMID); uttalat “nescmid”.
SILFs styrelse (via J.K.) svarar att den stödjer
en sådan tanke med tilläggskommentaren
att det kan krävas någon form av kompensation för att olika föreningar har mycket
olika antal medlemmar, SILF har t.ex. ett
i sammanhanget stort antal medlemmar.

ANNONS

Vattenburen smitta – Kan vi lita på vårt
dricksvatten? (moderator Johan Wiström).
Varför får fru Andersson men inte herr
Pettersson en VRI? Möjligheter och hinder
för att förebygga vårdrelaterade infektioner
(moderator Ann Tammelin).
Resistens och antibiotikaanvändning –
en patientsäkerhetsfråga! (moderator Otto
Cars).
SILF är anmäld som medarrangör till ytterligare tre symposier:
Patientnära mikrobiologisk diagnostik nu
och i en nära framtid – nytta och risker
(moderator Anders Widell FMM).
Patientsäkerhet, läkemedel och miljö
(moderator Ingrid Eckerman, Läkare för
miljön).
En human och säker narkomanvård (moderator Anders Håkansson, Beroendemedicin).
A.J. har föreslagit SLS att inbjuda Didier
Pittet som internationell gästföreläsare.
Roche och Pfizerstipendierna samt Göran
Sterners resestipendium:
Styrelsen hade innan mötet bedömt inkomna
ansökningar enligt en bedömningsmall.
Efter genomgång av varje individs score
hölls en diskussion. Enigt styrelsebeslut att
förorda två stipendiater vardera till Roche
och Pfizer samt en stipendiat till Göran
Sterner. Namnen planeras att offentliggöras
på Vårmötet.
§9
Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Diskussion om inbjudan av företag till fortbildningsmöten. Så långt det är möjligt ska
vi sträva efter att flera företag ska vara med
på varje möte.
Information om fortbildningsmötet i
Vår Gård i Saltsjöbaden 23–25/5. Tema
kirurgiska infektioner.

Inbjudan till höstutbildningen i oktober
om tuberkulos kommer ut med Infektionsläkaren 2/11 och på hemsidan. 17–19 oktober.
Ulvsunda.
Nätverket för fortbildningsfrågor inom
SLF. Nästa möte 31/3, Jonas går på detta.
§ 10
Rapport från skattmästaren H.N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Jon Olinder, ST-läkare, Infektionskliniken, Helsingborg, Niclas Johansson, infektionsläkare, Infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.
Inga nya associerade medlemmar antogs.
§ 11
Redaktörens ärenden K.C.
K.C. har av Mediahuset fått information
angående att detta företag planerar producera tidskriften ”HIV & Virology News”.
K.C. presenterade det planerade innehållet i Infektionsläkaren nr 2/11.
Deadline nr. 2: 29/3 2011
Deadline nr. 3: prel. 25/8 2011, K.C.
ska undersöka om detta kan flyttas fram
något. Stipendiater ska av A.J. varskos att
de förväntas skriva för detta nummer.
§ 12
Frågor angående yngre läkare och SPUK
C.L.
Årets fallseminarium 17–18/3. Kommer att
bli ytterligare ett fallseminarium till hösten.
SPUK-möte förra veckan. Informationspunkt.
Pågår rekrytering av ST läkare och senior
specialist till SPUK.
Diagnostiska provet kommer ut under
våren.
Studierektorsmöte 8/3.

Program till Ungt forum vid riksstämman
är ej bestämt.
§ 13
Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister
T.H.
Programgrupper och Kvalitetsregister
Pär Arneborn har rapporterat att det enligt
nya lagliga krav förbereds ny inloggningsform med tjänstekort.
Anders Sönnerborg har rapporterat om att
quality of life score har införts i InfCare HIV.
Pneumonigruppen är färdig med sin revision, finns nu på hemsidan.
Endokarditgruppen planerar uppdatering
mot slutet av året.
Sepsisregistret, revidering pågår.
Ledinfektion/ledprotesinfektion samt
hepatitgrupp, inget nytt just nu.
UVI-registret, revidering ej påbörjad men
ska starta 2011.
Hemsidan
Startar med ”veckans fråga” under våren.
Mediahuset har fått en första omgång material
av J.S.-C. och arbete pågår med att förbereda
webbsidan. Ny fråga planera varannan vecka.
§ 14
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 15
Ordförande J.K. avslutade mötet
Anders Johansson
Sekreterare
Jan Källman
Ordförande
Kristina Cardell
Protokolljusterare
Jonas Sundén-Cullberg
Protokolljusterare
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Kongresser & Möten 2011
7-10 maj

21st ECCMID/27th ICC
Milano, Italien
www.eccmid-icc2011.org/

9-15 maj

17-20 sep

Antibakteriell terapi, SK-kurs
Skåne
www.ipuls.se/kursbevakningen/

51st ICAAC (Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agent and Chemotherapy)
Chicago, USA
www.asm.org/index.php/meetings/icaac.html

26-30 sep

11-13 maj

Vårmötet 2011
Göteborg

Globala infektioner. IPULS-granskad
Jönköping
http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=34836

2-4 okt

16-19 maj

Infektioner hos immunsuprrimerade, SK-kurs
Stockholm
www.ipuls.se/kursbevakningen/

7th European Conference on Travel Medicine (ECTM7)
Venedig, Italien
www.ectm7.org/

3-7 okt

Klinisk tropikmedicin, SK-kurs
Stockholm
www.ipuls.se/kursbevakningen/

Inflammatoriska systemsjukdomar, SK-kurs
Uppsala
www.ipuls.se/kursbevakningen/

3-7 okt

ESCMID courses and workshops:
Infections in Critically Ill Patients
Aten, Grekland

Globala infektioner. IPULS-granskad
Jönköping
http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=34836

10-14 okt

Vaccination av barn, SK-kurs
Stockholm
www.ipuls.se/kursbevakningen/

16-20 maj

21-22 maj

23-25 maj

Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte
Saltsjöbaden, Stockholm

15-16 okt

25 maj

Strama-dagen 2011
Arlanda
www.strama.se

The Lancet/ESCMID Conference on HealthcareAssociated Infections and Antimicrobial Resistance
Beijing, Kina

17-21 okt

Antimikrobiell terapi, SK-kurs
Uppsala
www.ipuls.se/kursbevakningen/

20 okt

Höstmöte i Barnläkarföreningens Delförening för
Barninfektioner.
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, preliminär tid 10.00-17.00.
Ämne. Virusinfektioner hos Immunsupprimerade barn.
Föreläsare, lokal och exakta ämnen på de olika föreläsningarna kommer att meddelas.
Kontaktperson: Christian.Penno@skane.se

26-30 okt

The 42nd Union World Conference on lung health
Lille, Frankrike
http://www.worldlunghealth.org/confLille/

26-28 maj

North European Workshop on HIV-Infection in the
CNS (HANSA-meeting)
Göteborg
Registrering och anmälan: www.hansa2011.se
IPULS-nr 20100445: http://edu.ipuls.se/www/_
public/pub_course.cfm?courseid=6837

7 juni

The 3rd Nordic Summer HIV meeting
Helsingfors, Finland
www.delegia.se/gileadcongressandmeetingservices

7-11 jun

29th Annual meeting of the European society for
pediatric infectious diseases - ESPID 2011
Haag, Holland

4-8 nov

9 jun

The 3rd Nordic Summer HIV meeting
Helsingfors, Finland
www.delegia.se/gileadcongressandmeetingservices

The Liver Meeting® 2011–AASLD’s 62st Annual Meeting
San Francisco, USA
www.aasld.org/lm/Pages/TheLiverMeeting2011.aspx

16-19 nov

26-30 jun

FEMS-2011. The 4th Congress of European
Microbiologists
Geneve, Schweiz
http://www2.kenes.com/fems2011/Pages/Home.
aspx

WSPID 2011, the 7th World Congress of the World
Society for Pediatric Infectious Diseases
Melbourne, Australien
http://www2.kenes.com/wspid/Pages/Home.aspx

30 nov 2 dec

Medicinska Riksstämman 2011
”Läkekonst i en säkrare vård”
Stockholm
www.svls.se

17-20 jul

6th International AIDS Society Conference on HIV
Pathogenesis, Treatment and Prevention
Rom, Italien
http://www.ias2011.org/Default.aspx?pageId=207

18-21 aug

28th Annual Meeting of the Scandinavian Society
for Antimicrobial Chemotherapy (SSAC)
Reykjavik, Island
www.congress.is/SSAC2011/welcome.aspx

7-9 sep

SLIPIs VII:e immunbristmöte
Djurönäset, (Stavsnäs) i Stockholm

7-9 sep

Influenza 2011. The 4th Oxford influenza conference.
Zoonotic influenza and human health
Oxford, England
http://www.libpubmedia.co.uk/Conferences/Influenza2011/About.htm

12-16 sep

Akut och kronisk leversjukdom, SK-kurs
Stockholm
www.ipuls.se/kursbevakningen/
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Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Jon Olinder, Helsingborg
Niclas Johansson, Solna
Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2011-03-16.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte
får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen
c/o Hans Norrgren
Vallkärratorns bygata 14
226 50 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se

