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Kära kollegor!

N

u är hösten över oss och vi förbereder oss på alla sätt inför den kommande vintern. Vi befinner oss också mitt uppe i förberedelser och
dokumentskrivande som berör det pågående utbrottet av Ebola i
Västafrika, men även om Ebola-hanteringen tar mycket tid får vi inte glömma
att andra vanligare infektioner är i antågande, som influensa. Den kräver också
förberedelser och det finns indikationer från det södra halvklotet att den kan
ge en ordentlig epidemi denna säsong. Risken är ju trots allt större att drabbas
av en influensa än att Ebola skulle få fäste hos oss eller något annat europeiskt
land. Vi är ju minst sagt på tårna om det olyckligtvis skulle komma hem någon
av våra biståndsarbetare med infektionen och med det rigorösa omhändertagande vi har kommer virus inte att spridas. Så ta det lugnt, något man även
skulle vilja att våra media tänker på.
Det kan vara värt att fundera över hur arbetsmiljölagen ställer sig gentemot
hälso- och sjukvårdslagen. Det som inte får hända är att en patient får ett sämre
omhändertagande pga. att orimliga anvisningar för skydd av personal och laboratorier medför att en allvarlig diagnos, som t ex. malaria, missas hos en patient
med feber från Afrika. Vi har även noterat att överdriven rädsla vid hantering
av blodprover på laboratorier kan medföra att personal vid våra infektionskliniker riskerar att utsättas för större risk vid provtagning än nödvändigt. Här
krävs initiativ från Folkhälsomyndigheten med tydliga instruktioner för vad
som gäller för provhantering vid misstänkt Ebola. Riktlinjer är också på gång.
Myndigheten arrangerar ett möte i frågan tidigt i november.
I oktober genomfördes det årliga chefsmötet för landets kliniker. Glädjande
välbesökt och bra diskussioner med Ebola-hanteringen svävande över oss alla.
Bl. a. diskuterades det nya avtalet mellan SKL och LIF angående finansiering
av kongressresor när industrin nu drar sig ur. Föreningens initiativ, att gruppboka hotell för våra medlemmar (registrering och resa sköter den resande själv)
med ECCMID i Köpenhamn som pilot, mottogs positivt och mer information
kommer på www.infektion.net. Det diskuterades också vad vi kan göra för att
infektionsläkare både ska söka ledningsuppdrag och tycka det är attraktivt att
ta förtroendeuppdrag t ex. i föreningen. Vår kollega Jan Rollof ledde ett uppskattat seminarium kring denna fråga. En uppföljande diskussion kring temat
”Vad är en infektionspatient” blev mycket konstruktiv och utmynnade i ett
mandat till styrelsen att utforma en revidering av vår skrift från 2006 med stöd
av tidigare (Gävle) och aktuella bearbetningar. Förberedelserna för nästa års
infektionsvecka är långt gångna och Östersund presenterade sig under mötet.
Glöm inte att sätta av tid 2-5 juni under mottot 25 % av klinikens läkare
ska delta!
Slutligen vill jag uppmana alla att tänka på den gamla fina traditionen att
sända ett exemplar av nya avhandlingar till samtliga klinker för att så fort som
möjligt sprida ny intressant forskning över riket. Sänd också gärna en sammanfattning till Cecilia Rydén, vår avhandlingsredaktör, för publicering i Infektionsläkaren. Har stor möda lagts på forskning och disputation så ska den
också förmedlas på bästa tänkbara vis.

Göran Günther
ordförande
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Ebola i Väst-Afrika
Rapport från arbete mitt i epidemin
Jag gick in i högriskområdet för att
jobba som vanligt när jag plötsligt inser att något är fel. Patienterna som
orkar titta upp ger mig förvånade
blickar, och jag inser direkt att jag
har gått in i högriskområdet utan
skyddsdräkt. Instinkten är förstås att
snabbt vända och gå ut igen, men
det är för sent. Min kollega på andra
sidan skakar på huvudet och säger
att jag måste stanna kvar.

J

ag vaknar med hög puls, genomsvett.
Det är min sista dag och jag är snart
på väg hem. Sade farväl till teamet
som arbetade dagen innan och det kändes
svårt.
Och nu är det dags att säga hejdå till
dem som jobbar idag. Känner mig som en
svikare, och det är jobbigt att lämna dem.
Jag är inte klar.
Skrämmande och avlägsen sjukdom
Ebola kändes som en ovanlig och skrämmande men samtidigt avlägsen sjukdom,
och att arbeta med Ebola-patienter hade
aldrig lockat tidigare. I Maj månad åkte
ett par bekanta för att arbeta med Ebola i
Guinea, och jag blev både imponerad och
nyfiken. Så jag började följa MSF:s arbete
i Västafrika och utvecklingen av Ebola-epidemin.
Även om jag är infektionsläkare är Ebola
i egenskap av att vara en dödlig infektionssjukdom skrämmande. Kände mig som en
pilot med höjdskräck. Ville inte flyga ett
riktigt flygplan när jag bekvämt kunde sit-
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ta i min flygsimulator. Men när en kollega
faktiskt frågade om vi inte skulle åka tvekade jag inte. När jag väl bestämt mig för
att åka släppte rädslan omedelbart.
Till följd av all information jag fått, i
synnerhet från kollegor som arbetat i området, visste jag dock att det skulle bli tufft.
Inte minst temperaturen i skyddsdräkterna (PPE) och den höga stressnivån. Väl
framme kände jag att Ebola hade förändrat Sierra Leone; jag hade varit där för 9 år
sedan och kände nu inte igen mig. Glädjen och skrattet som tidigare präglat Sierra
Leone var borta.
Kailahun
Centret i Kailahun byggdes på knappt 2
veckor i mitten av juni. Arbetet var således i full gång, men p.g.a några incidenter
hade ett antal medarbetare lämnat platsen
och vi var ganska få när jag anlände. Stressnivån var om möjligt högre än jag hade föreställt mig, men snart kom jag igång och
fick mina rutiner. Första veckan arbetade
vi från åtta på morgonen till tio på kvällen
(och så hade det sett under denna underbemannade period) men förstärkningar
anlände successivt och vi kunde därmed
arbeta i skift. Vi var ca 15-20 medicinsk
personal, och hygienpersonalen uppgick
ungefär till det dubbla. De skötte desinfektion och städning samt omhändertagande av avlidna.
Min vardag
Som läkare hade vi hand om triage av patienterna. Fall av misstänkt infektion blev

inskrivna till våra tält; inte sällan transporterade varje ambulans 8–10 patienter,
vilka hade färdats 10-12 timmar i värme
med stängda fönster. Ofta hade 1–2 patienter avlidit på vägen, och många patienter med kräkningar och diarré förvandlade
ambulansen till en virushärd. Paniken och
desperationen samt begränsade labbmöjligheter gjorde att man skickade alla med
liknande symtom i samma ambulans utan
att ha testat dem.
Emellanåt tog vi emot 20-30 patienter
i princip samtidigt, oftast på kvällen. På
morgonen förberedde vi oss för provtagning. Full PPE och alltid arbete i par. Tunnelseende, värme och stress gjorde arbetet
extremt påfrestande. En konsekvens av
detta arbetssätt var att man ofta tänkte på
sin egen säkerhet för att inte exponeras för
smitta, något jag hade svårt att vänja mig
vid. Man rusade inte fram för att hjälpa
någon utan att först analysera situationen.
Det skapade en stark frustration som det
tog tid att lära sig hantera.
Vi identifierade de svårast sjuka patienterna under vår medicinska rond och försökte därefter optimera behandlingen efter
behov. Vi matade patienterna och hjälpte
till med intaget av vätskeersättning. Patienter som varit symtomfria några dagar
och klarade sig själva flyttades till konvalescensområdet.
Motarbete av stigmatiseringen
Alla inskrivna patienter behandlades mot
malaria och fick antibiotikabehandling.
Labbet fanns på plats och vi fick
PCR-svaret redan klockan 14-15 och
kunde då flytta patienter till området för
bekräftade fall och skapa plats för nya
inskrivningar. Några var botade och testades negativt. Enstaka patienter var icke
Ebola-fall och kunde skickas hem. Procedurerna för utskrivning var tidskrävande
och gjordes på eftermiddagen. Patienterna
måste duscha i 0,05 % -ig klorin och därefter tvätta sig med tvål och vatten. De fick
nya kläder och sandaler. Gamla kläder och
andra tillhörigheter som hade tagits in på
högriskområdet brändes. Endast pengar
och mobiltelefoner fick tas med ut efter att
ha dränkts i 0,5 % -ig klorinlösning. Da-
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gens ljuspunkt var utskrivning av de som
hade klarat av sjukdomen och som nu var
virusfria.
De utrustades med certifikat och bevis på att de var virusfria och inte längre
smittsamma. Dessa transporterades sedan
till hembyn där vår medföljande personal
informerade byborna, i ett försök att motarbeta stigmatiseringen.
Fyra veckor i skyddsdräkt
Detta var min vardag i 4 veckor. Jag orkade arbeta i skyddsdräkten maximalt 60-80
minuter åt gången och inte mer än 3 ggr/
dag; oftast hann man endast 2 gånger. Värmen, dehydreringen och stressen gjorde att
vi själva var i behov av vila och vätskeersättning mellan varje besök i högriskområdet.
Jag såg inte fram emot att gå till jobbet
varje morgon, men blev inspirerad av mina
lokalanställda kollegor som hade kämpat i
månader och fortsatte att jobba lika hårt.
Det fanns initialt inga garantier för medicinsk evakuering om någon av oss skulle
bli sjuk, vilket ökade stressen. Trots detta
var det svåraste faktiskt att komma hem.
Att lämna ett ofärdigt arbete. Att dessutom vid hemkomst uppleva den överdrivna
rädsla som vuxit fram.
I 21 dagar kontrollerade jag min temperatur så gott som dagligen, ibland flera
gånger per dag och kände efter noggrant.
Väl hemma var jag mer orolig och rädd för
att insjukna, trots tillgång till världens bästa vård. Inte rädd för Ebola i sig, utan för
det skuldbeläggande och de anklagelser det
sannolikt skulle uppstå om jag blev sjuk.
Tänk att vara den som tog med sig sjukdomen till Sverige. Tyvärr är detta också
något som mina kollegor som blivit sjuka
fått uppleva från allmänheten och media.
Stigmatiseringen fanns även här. ”Akta
dig för honom” eller ” Har du tvättat dig?”
fick jag höra från två erfarna kollegor.
Så till er som vill ut från simulatorn för
att flyga på riktigt vill jag säga: Ebola är en
infektionssjukdom och ingen kan infektionskontroll bättre än vi infektionsläkare!
Var rädda om er och var snälla mot era
kollegor som kommer hem.

Arash Izadkhasti
Infektionsläkare
ST-läkare anestesi och
intensivvård, Göteborg
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 14
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Beredskap för att vårda patienter
med ebolainfektion i Sverige
Det nu pågående utbrottet av ebola
är det mest omfattande sedan ebolaviruset först beskrevs 1976 vid ett
utbrott i dåvarande Zaire (nu Demokratiska Republiken Kongo).

V

id tidigare utbrott har antalet insjuknade begränsats till som mest
knappt 450 individer vilket gör
det pågående utbrottet helt unikt i sin
omfattning. Med ett ökande svenskt deltagande i arbetet på plats i västafrika ökar
sannolikheten att svenska medborgare
insjuknar och behöver vård. Socialstyrelsen har tagit fram nationella rekommendationer gällande omhändertagande av
patienter med misstänkt eller bekräftad
ebolainfektion som förhoppningsvis är väl
känd på landets infektionskliniker. Sedan
mitten av 90-talet har infektionskliniken
i Linköping genom högisoleringsenheten
haft en beredskap för att vårda patienter
med allvarliga smittsamma infektioner.
Med anledning av det pågående ebolautbrottet i västafrika har enheten fått en förnyad aktualitet.
Högisoleringsenheten är vid en första
anblick inte särskilt uppseendeväckande. I
slutet av en av korridorerna på avdelning
44, infektionskliniken ligger 3 vårdrum

som till vardags används i rutinsjukvård.
Rummen kan dock vid behov avskiljas
från resten av avdelningen för att bilda en
separat vårdenhet. Några detaljer som skiljer rummen från våra vanliga patientrum
finns, såsom ett lås och larmsystem för att
säkerställa att slussfunktionen fungerar.
Rummen har också en specialanpassad
ventilation som säkerställer undertryck på
vårdrummen och att luften från enheten
filtreras genom ett högfiltrerande filter.
Rummen är även försedda med separata
slussrum för både in- och utpassage.
Bedriva säker vård
För att bedriva en säker vård av patienter
med exempelvis ebola under längre tid
krävs en omfattande kringorganisation för
att minimera riskerna för vårdpersonalen.
När enheten aktiveras engageras ett stort
antal personer runtom på sjukhuset. Intensivvårdspersonal utrustar rummet för
att kunna bedriva full intensivvård. Från
laboratorierna inom klinisk kemi, laboratoriemedicin och transfusionsmedicin
utrustas ett av vårdrummen för att bedriva patientnära laboratoriediagnostik och
personal som är tränad i användning av
skyddsutrustning bemannar laboratoriet.
Från infektionskliniken avdelas personal

för att bistå med personal för att vårda patienten vid behov men framförallt för att
sköta all den logistik som krävs för att påoch avklädning av skyddsutrustning ska
fungera samt desinfektion vid avklädning.
Personal för hantering av de stora mängder av riskavfall som bildas aktiveras och
en förbränningsugn på sjukhusområdet
för förbränning av avfall från högisoleringsenheten startas upp. Vid behov kan
röntgenundersökningar utföras på plats av
personal tränad i användning av skyddsutrustning.
I takt med att utbrottet i västafrika ökat
i omfattning har successivt beredskapen
ökat i Linköping. Med den ökade beredskapen och med ökad övningsfrekvens har
säkerhetsrisker och praktiska svårigheter
tydliggjorts vilket lett till ett kontinuerligt
förbättrings- och förstärkningsarbete. Parallellt med detta arbete tar enheten emot
en hel del kommunikation och frågor från
andra sjukhus och kliniker i Sverige och
utomlands. Trots att enheten i Linköping
är specialanpassad för ändamålet kan troligen vissa av våra erfarenheter och lösningar vara till nytta även på andra infektionskliniker i Sverige.
Träning av personal
Då all personal som ska tjänstgöra på
enheten måste tränas i användning av
skyddsutrustning har vi avdelat ett av
enhetens vårdrum för träning i på- och
avklädning av skyddsutrustning samt desinfektion. Träning pågår varje dag med
varierande intensitet då det är en stor
mängd personal som krävs för att hålla en beredskap att när som helst kunna ta emot en patient. Koordinering
krävs också mellan de olika kliniker som
har behov av övning.
Media
Med ledning av det stora massmediala intresset som redan visat sig när det i Sverige
förekommit misstänkta fall av ebola finns
en organisation uppbyggd för hantering
av detta. Smittskyddsenheten och landstingets beredskapsorganisation intar en
central roll och möjliggör för personalen
på enheten att ägna full uppmärksamhet
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 14
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åt arbetet på enheten. Kommunikationen
är tänkt att ske via på förhand utsedda personer och regelbundna möten gentemot
media planeras i form av presskonferenser.
Patientsekretessen är central i detta arbete
och ska genomsyra allt arbete gentemot
media.
Organisation
I ett större perspektiv leder aktivering av
högisoleringsenheten till att stora delar av
verksamheterna inom landstinget i Östergötland påverkas på något sätt. Landstingets beredskapsorganisation hanterar
dessa övergripande frågor gällande resursfördelning och koordinerar övergripande
påfrestningar för organisationen i stort.
Även vid det förberedande arbetet har beredskapsorganisationen kunnat bidra med
värdefull hjälp för att förstärka enhetens
beredskap bland annat genom att frigöra
personal för träning i användningen av
skyddsutrustning. Likaså finns ett stöd
från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.
Skyddsutrustning
På högisoleringsenheten finns beredskap
för att vårda patienter med luftburna smittor och personalen är tränad i användningen av så kallad ”PAPR” (Powered Air
Purifying Respirator), en huva som tillförs
högfiltrerad tilluft genom ett batteridrivet
fläktsystem som bärs på ryggen. Systemet
är relativt omständligt att sätta på och ta
av under säkra förhållanden och kräver
träning för att användas på ett betryggande sätt. Fokus i det pågående förbättringsarbete har legat på att förbättra rutinerna
för avklädning av skyddsutrustning vilket
vi identifierat som ett riskmoment. All avklädning och samtidig desinfektion leds
av för ändamålet tränad personal. Denna
person är en nyckelperson i arbetet och
ger kontinuerligt instruktioner till den
som klär av sig skyddsutrustning, assisterar med desinfektion och hanterar också
eventuella riskhändelser som inträffar, exempelvis om någon rör vid oskyddad hud
med smutsig handske eller liknande. Detta
möjliggör också dokumentation av sådana
riskincidenter och underlättar en medicinsk bedömning för hur en möjlig exponering ska hanteras. Vi har tagit lärdomar
vad gäller desinfektions- och avklädningsrutiner både från arbetet i behandlingscentra i västafrika och från arbetet på enheter
liknande vår i Europa och Nordamerika.
På högisoleringsenheten är tanken att

vården ska bedrivas så likt en ”normal” intensivvård som möjligt vad gäller det medicinska omhändertagandet. Dock medför
skyddsutrustningen i sig ökade svårigheter
vid medicinska ingrepp såsom att sätta nål,
intubera etc.
Kommunikation
Att bära en heltäckande huva med ventilation ställer också höga krav på att all
kommunikation på vårdrummet måste
ske på ett tydligt sätt där parterna håller
ögonkontakt med den man vill framföra
något till, talar tydligt samt att nyttjar så
kallad ”closed loop communication”. För
att underlätta kommunikationen både på
vårdrummet och mellan vårdrummet och
utsidan har även tekniska lösningar implementerats. Exempelvis filmas rummet
kontinuerligt så att koordinerande personal på utsidan lättare kan förutse situationer där mer personal behövs eller om extra
utrustning behöver skaffas fram.
Logistik
Logistiskt är högisoleringsvård med bibehållen hög ambition vad gäller medicinska
insatser en utmaning. Minimumbemanning på vårdrummet är 2 personer vars
arbetstid begränsas till mellan 2-3 timmar per pass då det inte är möjligt att äta,
dricka eller besöka toalett under passet. Således sker som minimum mellan 16-24 utslussningar med omfattande desinfektion
per dygn bara vad gäller vårdpersonalen
som är i direktontakt med patienten.
Vid varje utslussning återanvänds delar

av skyddsutrustningen vilken omhändertas i en desinfektionsprocess.
Utbrottet i västafrika och den stora materialåtgången där har medfört att
tillgången på skyddsutrustning drastiskt
har begränsats och medfört omfattande
leveranssvårigheter. Vikten av att hålla
nödvändigt utrustning i en form av beredskapslager har tydliggjorts.
Sammantaget har beredskapshöjningen och det pågående förbättringsarbetet
gett en bättre fungerande organisation
och möjliggör en säkrare vård för både en
framtida patient och för våra medarbetare.

David Ekqvist
Vidare läsning
Rekommendation för handläggning av
misstänkta fall av ebola: www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-7
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BEHANDLING AV HEPATIT C

En stumfilmskådespelares bekännelser
- historien om ett kunskapsunderlag för behandling av hepatit C
På grund av tekniska problem var det
i filmens barndom som bekant omöjligt att spela in ljud till film. När man
under senare delen av 1920-talet
lyckades med detta kom filmen att
förändras radikalt. De filmer som
producerats dessförinnan kom att
benämnas ”stumfilmer”.

S

tumfilmens skådespeleri kännetecknades av en uttalad betoning
på kroppsspråk och mimik för att
publiken skulle förstå hur skådespelaren
kände sig. Dessa filmer hade ofta en hög
visuell kvalitet och ackompanjerades av
specialskriven musik framförd av en professionella musiker. När ljudfilmen slog
igenom blev många av stumfilmskådespelarna arbetslösa, eftersom de hade svårt att
anpassa sig till skådespeleri utan överspel,
talade med konstig röst eller hade en obegriplig dialekt. Detsamma gällde naturligtvis stumfilmsmusikerna. De kvaliteter de
varit specialiserade på, och som i vissa fall
gjort dem till stjärnor, efterfrågades helt
enkelt inte längre. Det var bara att försöka
skaffa sig ett annat jobb som droskförare,
knivslipare eller croupier.
En stumfilmsskådespelare
Det är inte utan att man som specialist på
hepatit C-behandling numera ibland kän-

HCVgenotyp

ner sig lite som en stumfilmskådespelare.
De flesta av de kvaliteter som vi tidigare
varit experter på och byggt våra karriärer
kring, är inte längre moderna. Vi kan styra
behandlingstidens längd efter lutningen
på kurvan över förändringen i virusnivå,
under behandlingens inledande fas med
en urmakares precision. Vi kan monitorera dosen av ribavirin efter uppmätt mängd
läkemedel i blodet och fall i blodvärde,
med känsligheten hos en konsertviolinist.
Vi kan räkna upp ett tjugotal faktorer som
styr behandlingens slutresultat om vi blir
väckta mitt i natten och vi kan känna igen
hundratals olika biverkningar av interferon.
Allt detta har plötsligt blivit historia.
Vi är många som nu måste börja se oss
om efter en annan födkrok.
Det var ju egentligen inte meningen att
jag skulle bli skribent eller att min artikel
i Infektionsläkaren nr 1, 2014 skulle få en
uppföljare. Men nu bar det sig inte bättre
än att någon hade läst den och bjöd in mig
till en presskonferens för ett av de stora
läkemedelsföretagen på leverkongressen i
London i april. I egenskap av reporter. Jag
trodde förstås först att det var ett skämt,
men försäkrades om motsatsen efter att ha
kontrollerat fakta. Eftersom jag (i) ändå
skulle dit, (ii) i min ungdom drömt om att
bli grävande journalist och (iii) aldrig varit

GrundAlternativ
rekommendation		

Dekompenserad
cirrhos

1

SOF+SIM 12v
SOF+PEG+RBV 12v
SOF+DCV± RBV 24v
SOF+ (LDV /DCV) 12v SOF+RBV 24v
SOF+SIM+RBV12-24v
Abbvie combo 12v
					
2
SOF+RBV 12v
SOF+RBV 16-24v
SOF+RBV 12-24v
3

SOF+ (DCV/LPV)
SOF+PEG+RBV 12v
+RBV 12v
SOF+RBV 24v
		
PEG+RBV 12-16v
4
SOF+SIM 12v
SOF+PEG+RBV 12v
			
			

SOF+DCV+RBV 24v
SOF+SIM+RBV 12-24v
SOF+DCV+RBV 12-24v
SOF+RBV 24v

Tabell 1. Rekommenderad behandling mot kronisk hepatit C i förhållande till HCV-genotyp och
sjukdomsgrad enligt Läkemedelsverket och RAVs kunskapsunderlag. SOF=sofosbuvir, SIM=simeprevir, DCV=daclatasvir, PDV=ledipasvir (ännu inte godkänt i skrivande stund), RBV=ribavirin, PEG=pegylerat interferon, Abbvie combo=kombination av ABT-450, ombitasvir och dasabuvir, (ännu inte godkänd i skrivande stund).
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med om någon presskonferens (och troligen aldrig kommer att vara det) i egenskap
av ”nyhet”, tänkte jag att det kunde vara
värt besväret att gå dit.
International Liver Congress
Klockan två PM är det dags. Jag tar mig till
den aktuella lokalen och slussas in med de
andra journalisterna och fotograferna via
en trång korridor där det luktar människa.
Jag får ståplats längst bak i lokalen. Företaget skall presentera nya data från studier
av deras kombination av antiviraler mot
hepatit C. Lokalen är proppfull av förväntansfulla journalister av blandad nationalitet. Vicepresidenten tar till orda. Kameror
blixtrar. Scenen intas av sex medelålders
vita män i mörk kostym. Riktigt tunga
namn allihopa.
Det är professor P från Frankrike, en annan Professor P från USA, Professor F från
Österrike, de båda professorerna M och Z
från Tyskland och vår egen professor W
från Sverige (bra jobbat att kvala in i detta
sofistikerade sällskap). Alla talar de mångordigt om lovande resultat vid behandling
av den fruktade farsoten C med den aktuella läkemedelskombinationen. ”Boken måste skrivas om”, menar någon. Det
gäller resistens, som inte behöver vara så
allvarligt. ”Eradication” (utrotning, av viruset alltså) nämns som en möjlighet. Man
måste hitta fler patienter genom utvidgad
screening, diagnosticera, behandla och
bota dem. Helst så snart som möjligt. Allt
ska bli bra. Presskonferensens höjdpunkt
är när någon i den månghövdade publiken
frågar vicepresidenten om vilket pris den
föreslagna behandlingen kommer att få.
Alla tystnar och lyssnar spänt, stämningen blir lite stel. Han avger ett inövat svar
som går ut på att man jobbar mycket med
den frågan inom företaget. Den som frågat
antecknar detta. Min första presskonferens
är över och jag går för att stärka mig med
en kopp blaskigt engelskt kaffe.
Mötet i fråga (”International liver Congress”, EASL, 2014 i London) kom att gå
till historien som ”the 100 % meeting”.
Vi har sedan länge vant oss vid stapeldiagram i hepatit C-sammanhang men detta
år var staplarna fler och framförallt hö-

BEHANDLING AV HEPATIT C

Fibrosstadium

Prioritering

F3-4
Bör behandlas vid tidigaste lämpliga tillfälle
					
F2
Behandling kan senareläggas något eller några år utan att det
påverkar prognos eller behandlingsresultat
F0-1

Utifrån levermedicinska grunder lågt prioriterade för behandling

Övriga
indikationer

Levertransplanterade och övriga organtransplanterade
Patienter med extrahepatiska manifestationer
Kvinnor som önskar bli gravida
Patienter som upplever stark negativ påverkan på livskvalitet

Tabell 2: Prioriteringsordning för behandling av patienter med kronisk hepatit C i förhållande
till fibrosstadium enligt Metavir/Ludwig & Batts och en del andra variabler av betydelse, enligt
Läkemedelsverket och RAVs kunskapsunderlag.

gre. Alla behandlingar som presenterades
hade en nära hundraprocentig effekt. Om
någon patient till äventyrs inte bevisligen
blivit botad berodde det inte sällan på att
vederbörande blivit överkörd, missat sista
kontrollen eller försvunnit på ett gåtfullt
sätt. Staplar som slutade under 95 % SVR
möttes av besvikna suckar. Ett läkemedel
ensamt fungerar dock inte. Det måste vara
en kombination av minst två eller flera
preparat. Helst med olika verkningsmekanism. Alla var överens om att interferon är
onödigt, omodernt och lite farligt och de
flesta menar att inte heller ribavirin kommer att behövas i framtiden.
Ett historiskt möte
Strax före detta historiska möte samlades
en grupp svenska hepatit C-experter för
att i läkemedelsverkets och referensgruppens för antiviral terapi (RAV) regi komma överens om hur man ska behandla hepatit C i nuläget. Mötet resulterade i ett
dokument som i juli presenterades som
”kunskapsunderlag” på läkemedelsverkets
hemsida (www.lakemedelsverket.se/hcv)
och som nyligen dykt upp i era brevlådor

i pappersform. Behandlingsrekommendationerna i detta kunskapsunderlag sammanfattas i korthet i Tabell 1 här intill. För
detaljer, se grunddokumentet. Genotyp 3
har visat sig vara den mest svårbehandlade
genotypen med den nya typen av interferonfri behandling och där är behandlingsalternativen få och resultaten något sämre.
Genotyp 1 och 4 svarar något bättre och
genotyp 2 allra bäst. På grund av risken för
biverkningar rekommenderas inte längre
pegylerat interferon i första hand, även
om dessa kombinationer har lika bra effekt
som de interferonfria alternativen. Utvecklingen går fort och nya data kan redan ha
kullkastat expertgruppens bedömningar
när du läser detta. Kunskapsunderlaget
kommer att uppdateras så småningom, för
närvarande dock oklart när.
Nya godkända läkemedel
Författandet av detta kunskapsunderlag
och tillämpningen av de rekommendationer som anges försvåras av ett antal
faktorer som är värda att nämnas. De nya
läkemedel som nyligen godkänts för behandling är mycket effektiva jämfört med

Sovaldi och Olysio subventioneras
• endast för patienter med kronisk hepatit C-infektion som:
a) utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 (enligt Metavir eller Batts/Ludwig eller mot
svarande fibrosstadium med annan skattningsskala) verifierat med leverbiopsi eller
en kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild och leverelasticitetsmätning; eller
b) oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extra
hepatiska manifestationer av hepatit C-infektion.
• för behandling under 12 veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk
bedömning behöver längre behandlingstid.
• vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet
med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion

Tabell 3. Begränsningar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslut att Sovaldi och
Olysio ska ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller till och med 1 juli 2015.

tidigare tillgängliga alternativ. Problemet
är att de också är mycket kostsamma. Beslutet att inleda behandling av en sjukdom
eller tillstånd är vanligen en procedur som
utspelar sig mellan en patient och dennes
läkare. I detta fall är det inte så enkelt eftersom en oreglerad förskrivning av de nya
läkemedlen mot hepatit C hotar att stjälpa
hela sjukvårdsbudgeten över ända. Man
har därför på flera nivåer i samhället (Läkemedelsverket, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), det egna landstinget, sjukhuset, divisionen/området,
verksamheten/kliniken, osv) känt sig manad att införa regler för dess användning.
Alla dessa regelverk måste beaktas innan
patienten kan få behandling. Prioritering
mellan patientgrupper blir nödvändig. Expertgruppens förslag till prioritering inför
behandling framgår av tabell 2.
TLV har i skrivande stund alldeles nyss
beslutat att Sovaldi (sofosbuvir) och Olysio (simeprevir) ska rabatteras och ingå
i högkostnadsskyddet (http://www.tlv.
se/press/pressmeddelanden/Svart-sjuka-far-ny-medicin-mot-hepatit-C-i-hogkostnadsskyddet/) med vissa begränsningar, vilka redovisas i Tabell 3. Denna
bedömning ska sedan ligga till grund för
ett ”nationellt ordnat införande” av behandlingsstrategi för hepatit C, där SKL är
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 14
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inblandade, som ska möjliggöra likartade
förutsättningar för behandling av hepatit
C i olika delar av landet.
Utvecklingen av nya läkemedel
Utvecklingen av nya läkemedel har gått
snabbt. Det är många som har intresse av
det, naturligtvis. Inte minst patienterna.
Den hastiga utvecklingen medför också
problem. De studier som görs innehåller
ofta få patienter och särskilt svårbehandlade patienter med avancerad leversjukdom
och/eller tidigare erfarenhet av behandling
är ofta underrepresenterade. Detta gör att
det vetenskapliga underlaget för en behandlings effekt i många fall är begränsat.
De nya läkemedlen godkänns i kraft av
sin revolutionerande effekt trots att den
bakomliggande vetenskapliga dokumentationen är begränsad. Effekten kan dock
i verkligheten visa sig vara mindre revolutionerande än vad som framgår av de studier som gjorts, och ovanliga biverkningar
kan ha förbisetts. Därför är det viktigt att
vi som behandlar patienter i framtiden går
samman och noggrant följer effekter och
bieffekter av nya behandlingsalternativ i
stor skala, gärna nationellt.
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Vid behandlingsstart
· Fibrosstadium skattat genom leverbiopsi, leverelasticitetsmätning (fibroscan) eller biomarkörer (labvärden)
· HCV genotyp/subtyp
· HCV-RNA
· ALAT, ASAT, albumn, bilirubin, trombocyter, PK-INR, kreatinin
Under behandling
och uppföljning

HCV-RNA
·v4
· v 12
· vid behandlingens avslutande
· 12 v efter avslut

Tabell 4. Minsta nödvändiga mängd data som bör läggas in i hepatit C registret (InfCare Hepatit) för patienter som genomgår antiviral behandling (”InfCare Hepatit light”).

Den egna erfarenheten är som bekant
bedräglig. Sådant arbete kräver fungerande
system för uppföljning. Som tur är har vi
tillgång till ett nationellt beslutsstöd som
kan användas för detta ändamål (InfCare
Hepatit). För att undvika att inmatning av
data kräver alltför mycket resurser har en
version för minsta nödvändiga dataregistrering definierats av styrgruppen för registret. Denna redovisas i tabell 4.
Eftersom utvecklingen går så snabbt
kommer kunskapsunderlaget som nu finns

tillgängligt snart att vara omodernt och i
behov av uppdatering. Nya preparatkombinationer står i kö för godkännande, alla
med mycket lovande effekt och få biverkningar. Så passa på att använda underlaget
medan det fortfarande gäller, om ni har
möjlighet.
Johan Westin
Infektionsläkare och Virolog
Göteborg

FORTBILDNING FÖR SPECIALISTER I VÄSTERÅS · Eva Nordin

Fortbildning för specialister i Västerås
Jämfört med många andra länder,
finns det i Sverige inga särskilda krav
på att specialistläkare fortbildar sig
under yrkestiden. Det saknas även
en struktur för hur läkares fortbildning ska organiseras. Vid Infektionskliniken i Västerås används en modell som säkrar att specialister ska
få den fortbildning de behöver.

T

omas Vikerfors är verksamhetschef för Infektionskliniken vid
Västmanlands sjukhus i Västerås.
Han har utvecklat en enkel modell för
att kunna kartlägga och säkerställa kompetens- och fortbildningsbehovet hos
sina specialistläkare.
– Jag har vänt mig mot att man som
specialistläkare ska stå med mössan i
handen och tvingas be om lov att få åka
på viktiga vetenskapliga konferenser.
Det borde vara en självklarhet.
I landstinget råder en stor restriktivitet
när det gäller att åka på konferenser och
annan extern fortbildning. Det råder
också ett principiellt stopp för att åka på
internationella konferenser.
Tomas Vikerfors menar att det är absurt att man inom hälso- och sjukvård,
som är ett kunskapsintensivt område,
försummar frågan om fortbildning. Han
tar företaget ABB, världsledande inom
kraft- och automationsteknik, som ett
jämförande exempel.
– Föreställ dig att koncernledningen
utverkar ett förbud för ingenjörer att åka
på kurser för att ta till sig det senaste
inom teknikutveckling. Det vore otänkbart. Ledningen har självklart superkoll
på vilken kunskap och kompetens som
krävs och att de är i nivå med behoven.
Modell som inventerar behoven
Tomas Vikerfors har utvecklat en enkel
mall för att inventera verksamhetens behov av fortbildning.
– Det handlar inte bara om antalet timmar eller dagar utan också om vad fortbildningen ska innehålla för att säkra
klinikens behov av kunskap och kompetens.
Modellen innebär att en rad olika utbildningsområden listas på ett Excelark.
Dessa områden graderas sedan efter
klinikens behov av spetskompetens och

bred kompetens utifrån en femgradig
skala. Därefter fördelas områdena på klinikens specialister utifrån tidigare ansvar
och specialistkompetens.
Verksamhetschefen går även igenom
fortbildningsbehovet, dels utifrån klinikens behov, dels utifrån den enskildes
kompetensnivå.
– Jag får en snabb överblick över vilka
som varit på fortbildning och när, och
vilka som är ansvariga för olika bevakningsområden. Jag får också en snabb
bild av framtida utbildningsbehov samt
kommande fortbildningsaktiviteter. Det
är ett bra verktyg, både för mig som chef
och för mina medarbetare.
Högsta prioritet på ett spetsområde
innebär att någon av specialisterna måste
åka på fortbildning inom ett år. Högsta
prioritet på breddkompetens innebär att
någon på kliniken som är särskilt kunnig
på området, alternativt en utomstående
specialist, håller en genomgång med hög
standard för klinikens anställda.
– Vi har ett svagt ekonomiskt läge och
då är det viktigt att vi prioriterar och
drar ned på rätt saker. I stället för att
diskutera budget och resurser för fortbildning har vi visat vilka behoven är
och vilka områden vi måste bevaka för
att hänga med i kunskapsutvecklingen.
Annars kan vi inte ge patienter rätt
diagnos och behandling och erbjuda en
patientsäker vård.
Fortbildning betalar sig
Det är kostsamt att inte satsa på fortbildning, menar Tomas Vikerfors. En
låg kompetens bland de anställda ökar
risken för att patienter blir kvar längre
i vården och att de inte får korrekt diagnos och behandling. Fortbildning är och
ska vara en högprioriterad fråga för att
patienter ska kunna erbjudas en modern,
uppdaterad och patientsäker vård.
– Det kostar mer att vara inne på fel
spår, låg kompetens är en tidstjuv.
Jämfört med tidigare och med andra
kliniker får specialisterna vid infektionskliniken i Västerås nu mer fortbildning.
Sedan modellen infördes har kliniken
varit representerad på ett flertal internationella konferenser.
Fler lokala utbildningar har också ägt
rum på infektionskliniken. Ett ökat

Tomas Vikerfors

Fakta
Fortbildningsenkät i Västmanland
Var femte specialistläkare i Västmanland genomgår inte någon fortbildning. Det visar Läkarförbundets enkät
från 2012 och även den fortbildningsenkät som Västmanlands läkarförening har gjort bland sina medlemmar. Resultatet är en dyster läsning.
Fortbildningsenkäten besvarades av
var tredje specialistläkare i landstinget Västmanland och visar att de
endast fick 6,1 dagar extern fortbildning förra året. Rekommendationen
från Läkarförbundet är 10 dagar och
år. Andelen specialistläkare som inte
ägnade sig åt någon fortbildning alls
var 20 procent, jämfört med 10 procent för riket. När det gäller intern
fortbildning rekommenderar Läkarförbundet en halv dag per vecka, för exempelvis diskussioner och inläsning
av ny forskning och nya behandlingsmetoder.
Resultatet från enkäten visar att
man i Västmanland endast avsatt en
timme per vecka i genomsnitt. Mest
uppseendeväckande är att hela 31
procent svarade att de avstått från
att söka externa kurser; en slags
självcensurering på grund av lokala
riktlinjer som säger att endast en deltagare per klinik för åka på kurs.
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samarbete kring fortbildning mellan kliniker i regionen är också inplanerat.
– Vi har haft flera namnkunniga föreläsare som kommit direkt från internationella kongresser och delat med sig av
den senaste kunskapen. Det är ett effektivt sätt att dra fördel av varandras kunskap till en låg kostnad. Väldigt enkelt
kan man säga att vi har fått mer vidareutbildning, mer utbildning för pengarna
och mer pengar för utbildning, säger Tomas Vikerfors.

Eva Nordin

Fakta
EU-direktiv tvingar Sverige
vidta åtgärder
I slutet av 2013 året antogs ett nytt
yrkeskvalifikationsdirektiv av EU som
ökar trycket på Sverige att reglera frågan om fortbildning.
Nu föreslås i en statlig utredning att
Socialstyrelsen får ansvaret att ta
fram särskilda föreskrifter för läkares
fortbildning. Hur detta ska organiseras är relativt oklart.
Med nya föreskrifter som reglerar fortbildning öppnas också möjligheten att
utveckla en modell för inspektioner av
fortbildningsverksamheten i landet.
Det arbetet pågår på Sveriges Läkarförbund.
Modellen ska testas och i bästa fall
vara klar i januari 2015. Ansvaret för
inspektioner överlämnas då till det nybildade bolaget Lipus.
Frågan om innehållet i föreskrifterna
och vad de ska reglera är omdiskuterat.
Läkarförbundets förslag är att det ska
finnas en strukturerad fortbildning och
att verksamheterna har kompetensförsörjningsplaner samt individuella
fortbildningsplaner för samtliga specialister.
Varje år ska en uppföljning göras och
kompetensförsörjningsplanen
dokumenteras i form av ett bokslut eller
en rapport. Verksamheterna kommer
sannolikt själva att få bestämma vad
som ska stå i kompetens- och fortbildningsplanerna.
Läkarförbundet föreslår också att det
ska finnas en fortbildningsrankning,
liknande den som finns för AT-läkare.
Rankningen ska visa om det finns en
kompetensförsörjnings- och fortbildningsplan samt hur många fortbildningsdagar som specialister har rätt
till på landets sjukhus och kliniker
Senast i januari 2016 ska direktivet
vara implementerat i Sverige.
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Strukturerad modell för fortbildning
Dagens höga krav på vårdproduktion
gör fortbildningsfrågan än mer angelägen, menar specialistläkarna Cherin Kamil och Jesper Ericsson. Men
en strukturerad modell för fortbildning ökar inte bara patientsäkerheten utan även motivationen bland de
anställda.

I

september var Cherin Kamil, biträdande verksamhetschef vid Infektionskliniken, på ICAAC-konferensen (Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy) i Washington.
Konferensen avhandlar det mesta inom infektionsmedicin.
– Jag bevakade framförallt utvecklingen
av nya behandlingsmetoder för hepatit C,
samt infektioner hos immunsupprimerade- och transplanterade patienter, mina
två profilområden.
Utvecklingen av nya innovativa behandlingar är ett hett och växande forskningsområde. På marknaden finns nu en ny
generation antivirala läkemedel och kort
tid har flera nya preparat godkänts; effektiva läkemedel som botar svårt sjuka med
kronisk och tidigare svårbehandlad hepatit
C, och som är behäftade med färre biverkningar och mindre toxicitet.
– Jag har det som ett bevakningsansvar
på kliniken och följer det som händer
inom hepatit B- och C-området. Det är
oerhört lärorikt att få åka på internationella kongresser, dels för att inhämta senaste
kunskapen på området, dels för att knyta
kontakter med forskarkollegor runt om i
världen, säger Cherin Kamil.
Förebygger diskussioner
Även om klinikens specialister även tidigare har haft sina profilområden, har det
med den nya strukturen för fortbildning
blivit mycket tydligare vad gäller ansvar för
bevakning.
Tack vare modellen uppstår inte längre
diskussioner när klinikens specialister behöver delta i prioriterade kurser och konferenser.
– Det blir synligt vem som behöver åka
iväg och vem som behöver prioriteras.
Om det till exempel framkommer att det
var länge sedan jag var på utbildning när
det gäller immunsuppression infektioner,
vilket är mitt andra profilområde, hamnar

– Det är verksamhetschefen som kan föra
vår talan uppåt i organisationen.
Det är särskilt viktigt nu när läkemedelsindustrin inte får sponsra utbildningar på samma sätt. Då är det extra viktigt
att landstingen verkligen prioriterar fortbildning och avsätter mer pengar. Man
biter sig själv i svansen om man ser fortbildning som en kostnad och inte som
en investering, säger Jesper Ericsson.
Cherin Kamil

jag högt på prioritetslistan. Det innebär
att jag inte behöver bli ifrågasatt av varken
schemaläggaren eller av kollegorna när jag
behöver åka iväg på kurs, säger Cherin Kamil.
Fortbildning högt på agendan
I mitten av maj hölls den vetenskapliga
konferensen ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, i Barcelona. Jesper Ericsson var på plats och bevakade mötet för
klinikens räkning. Hans profilområden är
antibiotika, samt multiresistens, pneumoni och postoperativa infektioner
– Jag började på kliniken för 15 år sedan
och började redan då intressera mig för
antibiotikaområdet. I dag arbetar jag även
för STRAMA-gruppen i Västmanland och
lägger cirka 25 procent av min arbetstid
på att föreläsa och utbilda vårdpersonal
i frågor som rör antibiotika, säger Jesper
Ericsson.
Han är tacksam för att kliniken har en
modell för fortbildning eftersom Landstinget i Västmanland varit restriktivt när
det gäller läkares möjligheter att delta i vetenskapliga konferenser utomlands.
– Man hänvisar till sparbeting och en dålig ekonomi. Sedan tror jag personligen att
det hos vissa politiker och tjänsteman kan
finnas kvar föreställningar om att konferenser utomlands är förknippat med nöjen
och förströelser. Kanske var det så förr när
läkemedelsindustrin frikostigt bjöd läkare
på resor med tveksamt vetenskapligt innehåll, men i dag är det tighta scheman med
dagar fyllda av föreläsningar, säger Jesper
Ericsson.
Han ser verksamhetschefen som en nyckelperson när det gäller att driva frågan om
fortbildning.

Fokus även på intern fortbildning
Vid ECCMID-mötet i Barcelona i maj,
fick han ta helgen i anspråk då konferensen
ägde rum från fredag till tisdag. Det blir
mer och mer så, menar Jesper Ericsson, att
man förväntas ta av sin lediga tid för att
delta i fortbildningsmöten utomlands.
Med den nya fortbildningsmodellen har
utbildningsfrågan hamnat i fokus, menar
han. I den slimmade hälso- och sjukvården där bristen på tid och resurser i regel
är stor, är det viktigt att kunna luta sig mot
en struktur som prioriterar behovet av
fortbildning.
– Det är olyckligt om man som specialistläkare hamnar i lojalitetskonflikt gentemot
kollegor eller patienter för att man behöver
åka på en kurs eller utbildning. Jag tycker
att det är bra att vi nu har en modell som
markerar att fortbildning är viktigt och
prioriterat. Vi vinner alla på det, säger Jesper Ericsson.
Han uppskattar möjligheten att kunna
åka iväg på internationella möten, men
han värdesätter också den interna fortbildningen på kliniken.
Under våren kom externa föreläsare och
pratade om virala CNS-infektioner, svår
sepsis på IVA och ledprotesinfektioner.
Under hösten är tre föreläsningar inplanerade inom områden som: endokardit,
pneumoni, kärlgraftinfektioner.
– När vi ser att det finns behov av
breddutbildning bjuder vi in nationella
experter inom olika områden. Det kan
vara minst lika värdefullt som att sitta på
en konferens i Barcelona eftersom det skapar helt andra förutsättningar för dialog.

Eva Nordin
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INFEKTIONSKLINIKEN I TROLLHÄTTAN

Infektionskliniken i Trollhättan –
mottagare av årets kvalitetspris
För tredje året i rad delar Svenska
Infektionsläkarföreningen ut ett pris
för att stärka vikten av rapportering
till kvalitetsregistret för infektionssjukdomar. I år är det Infektionskliniken i Trollhättan som belönas för
sitt arbete att öka täckningsgraden.

ra resultaten.
Sedan tidigare pågår ett implementeringsarbete av vårdprogrammet för infektionssjukdomar. Samma personer som ansvarar
för kvalitetsregistret sitter även i programgruppen för vårdprogrammet.
– Även om det tar tid är det ett viktigt
arbete för att utveckla verksamheten och
höja kvaliteten på vården, säger Bert-Ove
Larsson.

S

verige är det land i världen som kommit längst med att utveckla kvalitetsregister. De svenska kvalitetsregistren
beskrivs i många sammanhang som en
guldgruva. Tillsammans med personnummer och heltäckande befolknings- och
hälsodataregister har Sverige unika förutsättningar att förbättra kvaliteten i svensk
hälso- och sjukvård.
Svenska Infektionsläkarföreningen har sedan 2007 ett kvalitetsregister med sex delregister (artrit naiv led, artrit protes led, bakteriell meningit, nativ, endokardit, pneumoni protesled och sepsis). För att höja
kvaliteten på registret och öka rapporteringen av data, har Infektionsläkarföreningen instiftat ett pris som för tredje året
delas ut i samband med det årliga chefsmötet.
Årets kvalitetspris, som går till Infektionskliniken i Trollhättan, delades ut den 22
oktober i Stockholm. Verksamhetschef
Bert-Ove Larsson var på plats för att ta
emot priset.
– Det är kul att vårt arbete uppskattas
och uppmärksammas, det stimulerar klinikens fortsatta kvalitetsarbete. Prissumman
ska vi använda för att tillsammans bli ännu
bättre och utveckla rutiner som ytterligare
förbättrar arbetet kring registret. Vår ambition är att vi ska öka täckningsgraden
och även förbättra analysen av inrapporterade data, säger Bert-Ove Larsson.
Successiv ökning av täckningsgrad
I samband med att Infektionskliniken i
Trollhättan övergick till ett nytt IT-system
2010, sjönk rapporteringen till kvalitetsregistret drastiskt.
– Vi var vana att rapportera våra data manuellt på blanketter och det tog tid för oss
att hitta fungerande rutiner och lära oss
det nya systemet, säger Bert-Ove.
Genom att utse ansvariga personer för var-
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je del av kvalitetsregistret samt skapa tydliga rutiner för rapportering, har täckningsgraden successivt kunnat öka.
– Vi har nu bra rutiner som gör att man
blir påmind om att rapportera in till registret. Vi har också en sekreterare som följer
upp och ser till att vi inte missar något.
Men lika viktigt som att rapportera in
data, lika viktigt är det att hämta data för
att se att vi gör rätt saker. Vi träffas därför
regelbundet i läkargruppen för att analyse-

Öppenhet ökar motivationen
Per Arneborn, överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro,
är ansvarig för kvalitetsregistret och för nomineringen av pristagare.
– Vi vill uppmärksamma enheter som
signifikant har ökat sina rapporteringar till
registret. Vi har ingen sofistikerad parameter, utan det handlar helt enkelt om att
belöna enheter som ökar täckningsgraden.
I dag rapporterar 32 enheter till registret.
Täckningsgraden är dock varierande och
kvaliteten på data ojämn. En stor utmaning är att övervinna många av de problem
som är förknippade med verksamheten. En
avgörande betydelse, menar Per Arneborn,
är att professionen känner delaktighet och
engagemang i registerarbetet.
– Registrering tar rätt lång tid och många
läkare i dag har ont om tid. Vår förhoppning är att vi ska få system där vi slipper
dubbelregistreringar och där så mycket
som möjligt av registerdata förs över automatiskt. Det kommer att ta tid innan vi
når dit, men under tiden jobbar vi för att
förenkla inmatningsformulären. I dag får
vi tyvärr in felaktig data på grund av att
det blir fel i samband med registrering.
– En annan sak vi gjort för att öka motivationen är att göra data tillgängliga, dels
genom att publicera årsrapporterna på
hemsidan, dels genom en bilaga i Infektionsläkaren. Det är viktigt att man på kliniknivå får feedback på sitt kvalitetsarbete,
ingen vill ju vara sämst i klassen, säger Per
Arneborn.

Eva Nordin

ÅRSMÖTE

Protokoll årsmöte 3 juni 2014
Organ
Årsmöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid
2014-06-03
Plats
Konserthuset i Gävle
Närvarande
Ungefär 70 medlemmar utöver styrelsen.
§ 1 Ordförande Göran Günther
öppnade mötet.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes
Göran Günther.
§ 3 Till sekreterare för mötet valdes
Magnus Hedenstierna.
§ 4 Till protokolljusterare valdes Elsa Tynell och Göran Friman.
§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
§ 6 Dagordningen godkändes.
§ 7 Information från styrelsen.
Ordföranden Göran Günther informerade
om det uppdaterade 10 punktsprogramet
för minskad antibiotikaresistens inom
sjukvården som tagits fram av Strama och
SILF. Programmet har skickats ut till samtliga landstingsdirektörer och till verksamhetscheferna för landets infektionskliniker.
Årsmötet informerades kort om att SMIs
referensgrupper (RAF, RAV etc.) nu saknar huvudman eftersom Folkhälsomyndigheten inte är intresserade av att ta över
huvudmannaskapet. Styrelsen arbetar med
frågan.
Maria Werner informerade om programgruppernas arbete under året och arbetet
med kvalitetsregistren som i större detalj
kommer att presenteras av Per Arneborn
senare under Infektionsveckan.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för
år 2014 presenterades kort av Magnus Hedenstierna. Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på
www.infektion.net under mötesprotokoll.
20 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 4 · 14

§ 9 Skattmästaren Hans Norrgren redovisade ekonomiskt bokslut för 2013 för
SILF och för Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.

för pensionerade medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§

§10 Revisionsrapporten lästes upp av Torsten Holmdahl som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2013. Årsmötet gav sitt
bifall till ansvarsfrihet.
§ 11 Valberedningens förslag till styrelse
för 2014-2016 och övriga förtroendeposter föredrogs av Torsten Holmdahl. I valberedningen har även Jan Källman och Jonas
Sundén Cullberg ingått. Årsmötet valde
enhälligt enligt följande förslag:

Ordförande Göran Gunther (omval 2 år till
maj 2016)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Anna-Karin Larsson (omval 2 år till maj 2016)
Valberedningen har inte lyckats få fram en
kandidat till vetenskaplig sekreterare efter
Johan Westin. Årsmötet godkände att styrelsen själv får adjungera en person som
vetenskaplig sekreterare fram till nästa årsmöte. Valberedningen kommer att fortsätta arbetet med att hitta en bra kandidat.

Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret
2014-2015 valdes Bengt Wittesjö (omval)
och Lars Ljungström (omval) och till suppleant valdes Karlis Pauksen (omval).
Årsmötet godkände att styrelsen själva får
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen själva får
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till
specialitetsföreningarnas representantskap
och fullmäktigemöte i Sveriges läkarförbund.
Val till valberedningen
Stephan Stenmark valdes t.o.m. maj 2017.
Jan Källman som är vald t.o.m. maj 2016
är sammankallande i valberedningen. Jonas
Sundén-Cullberg är vald t.o.m. maj 2015.

§ 12 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250 kr för fullt betalande
medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr

§ 13 Verksamhetsåret 2014-2015
Infektionsveckan 2015 anordnas den 2629/5 i Östersund. Mikrobiologernas möte
anordnas parallellt den 25-27/5.
Frågan om föreningen kan organisera
gemensamma konferensresor när läkemedelsindustrins möjlighet att göra det försvinner diskuterades. Styrelsen har börjat
arbeta med frågan men betonar vikten av
att arbetsgivaren tar sitt ansvar för detta.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Föreningens höstutbildning kommer att
ha temat opportunistiska infektioner och
anordnas den 20-21 oktober på Hässelby
slott i Stockholm. Vårutbildningen är under planering.
Infektionsläkaren kommer att ges ut som
vanligt med 4 nummer om året. Medlemmarna uppmanas komma in med material
och inte minst med sammanfattningar av
aktuella avhandlingar.
Camilla Lorant svarade på frågor om hur
SK-kursutbudet kommer att se ut framöver
och hur infektionsämnet representeras under grundutbildningsnivå och under AT.
Det finns fortfarande en del oklarheter
kring hur det blir med SK-kurserna nästa år men förhoppningen är att alla kurser
kommer att ges som vanligt. Det nya systemet och den nya specialitetsindelningen
träder i kraft 1 januari 2015. Föreningen
tillfrågas inte om grundutbildningsfrågor
utan det bevakas av våra ämnesföreträdare
på universiteten.
§ 14 Övriga frågor
Kan matriklen ersättas av ett elekroniskt
medlemsregister på hemsidan? Årsmötet
motsätter sig detta.
Ska föreningen avsluta sin elektroniska
prenumeration på SJID? Årsmötet tycker
att tidskriften är värd att stödja och att prenumerationen skall fortsätta.
Infektion berör ofta andra specialiteter
som intensivvård och akutmedicin, och
årsmötet diskuterade hur vi kan samar-

ÅRSMÖTE

beta med andra specialistföreningar kring
vårdprogram och curriculum för specialistutbildning. Det finns i stort sett inget
samarbete idag och styrelsen tar med sig
detta och skall fundera på hur detta kan
utvecklas.
Johan Westin delade ut pris för bästa poster till Anders Johansson från Umeå och
för bästa muntliga presentation under Infektionsveckan till Malin Inghammar från
Lund.
Ordföranden Göran Günther tackade Johan
Westin för hans arbete i styrelsen och inte
minst för arbetet med årets Infektionsvecka.
§ 15 Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande
Magnus Hedenstierna
Sekreterare
Elsa Tynell
Protokolljusterare
Göran Friman
Protokolljusterare

Varje dag dör 1400 barn av sjukdomar
orsakade av smutsigt vatten
Låt ditt företag rädda liv genom att se till att
alla människor får tillgång till rent vatten och sanitet.
Bli Företagspartner på www.wateraid.se
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Stipendiepresentation av Pfizerstipendiaterna 2014

Studier av Polysackarider/antikroppar
vid Pneumokockpneumoni
Bakgrund
S. pneumoniae kan orsaka pneumoni, meningit, bakteremi och mediaotit, men kan
också förekomma som bärarskap i nasopharynx (NP). Under första levnadsåren bär
de flesta barn någon gång pneumokocker i
NP, för att därefter minska till 1-10% hos
vuxna. Bärarskap kan ge upphov till cirkulerande antikroppar mot kapselns polysackarider (CPS), vilka anses bidra till ett
skydd mot invasiv pneumokocksjukdom
(IPD) senare i livet.
Studier visar att serotyperna har olika prevalens i NP hos friska individer och pneumonipatienter. Prevalenta serotyper har
låg invasiv potential och uppträder som
opportunistiska patogener. IPD uppkommer oftare när en icke-prevalent serotyp
invaderar NP, än efter ett längre bärarskap
av en prevalent serotyp. Nyligen har man
sett att serotyper med tjock kapsel ger lägre invasivitet och ökat bärarskap. Utifrån
kunskapen om polysackaridkapselns virulenta egenskaper, som att den utgör ett försvar att undgå fagocytos och ger upphov
till antikroppar, förväntar vi oss att patienter som insjuknar av serotyper med tjock
kapsel får ett högre antikroppssvar än vid
en serotyp med tunn kapsel.
Syfte
Att studera antikroppssvaret vid pneumokockpneumoni utifrån serotypernas kapseltjocklek och invasiva potential.
Metod
Vi studerade 70 vuxna patienter med verifierad pneumokockpneumoni (blod=20,

serotyper med tjock kapsel/låg invasiv potential utvecklade lägre antikroppssvar än
de med tunn kapsel/hög invasiv potential (p<0.01). Även efter justering för ålder såg man denna skillnad. Den akuta
antikroppstitern var lägre vid ankomsten
till sjukhus hos de patienter som utvecklade IPD än vid non-IPD (p<0.05), och
de patienter med störst mängd pneumokock-DNA i blod vid ankomst hade sedan
lägst antikroppssvar (konv/akut). Ingen
skillnad sågs i antikroppssvaret mellan
provtagningslokalerna (blod/sputum/NP).
sputum=23, NP=27) som lades in akut på
Infektionskliniken i Örebro. I Örebro är
bärarskapet i NP ca 3% hos vuxna. Alla
isolerade stammar serotypades. Serum för
antikroppsbestämning mot den orsakande
serotypen togs akut och efter ca 4 veckor.
PCR (lytA) på blodet utfördes för DNA
detektion.
Då antalet patienter inom varje respektive serotyp var liten, jämförde vi inte antikroppsnivåer mellan enskillda serotyper,
utan mellan två eller tre grupper av serotyper utifrån tidigare föreslagna grupperingar: Tjock kapsel/låg invasiv potential (3,
6B, 11A, 18C, 19A, 19F, och 23F) respektive tunn kapsel/hög invasiv potential (1,
4, 7F, 9N, 9V, 14, och 18C).
Resultat
Patienter >65 år utvecklade ett lägre antikroppssvar än <65 år. Däremot fanns ingen skillnad med hänsyn till kön, rökning,
bakomliggande sjukdom eller ankomst till
sjukhus efter insjuknande. Patienter med

Diskussion
I motsats till vad vi förväntade oss fann vi
ett lägre antikroppssvar hos patienter som
insjuknade i pneumokockpneumoni orsakad av serotyper med tjock kapsel, jämfört
med tunn kapsel. Detta kunde inte förklaras av skillnad i ålder eller av andra faktorer hos patienterna. Eftersom serotyperna
med tjock kapsel sammanfaller med de
med låg invasivitet och hög NP-prevalens
vid bärarskap, föreslår vi att förklaringen
till våra resultat hittas i det immunogena
samspelet mellan värd och patogen i NP.
Ett bärarskap av tjockt kapslade serotyper tidigare i livet kan leda till skyddande
antikroppar (lokala och cirkulerande) som
neutraliserar serotypen och ger ett mildare
immunogent svar, men också till ett visst
skydd mot IPD.
Simon Athlin
Infektionskliniken
Örebro Universitetssjukhus

Utlysning av RAF-stipendiet 2015
Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år
för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för
att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 1 mars 2015.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF
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Staphylococcus aureus bakteremi:
Molekylärepidemiologiska aspekter och inflammatoriskt svar
Vart annat år går en internationell stafylokock-kongress av stapeln, detta
år i Chicago, med fokus ffa på Staphylococcus aureus.

T

ack vare stipendiepengar hade jag
förmånen att i slutet av augusti sätta
mig på planet för att åka dit tillsammans med min handledare Bo Söderquist, för att möta andra stafylokockintresserade kliniker och forskare från världens
alla hörn, och ta del av det senaste kring
denna välkända patogen.
S. aureus utgör en av de vanligaste orsakerna till bakteremi med hög mortalitet,
och är även den vanligaste etiologin vid infektiös endokardit (IE). Bakterien har förmåga att producera ett stort antal virulensfaktorer som kan bidra till dess invasiva
kapacitet, bla kapselpolysackarider, adhesionsproteiner (sk MSCRAMMs), exotoxiner och enzymer (1). Kombinationen av
S. aureus virulensfaktorer och individens
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unika immunförsvar, är sannolikt det som
spelar en avgörande roll för allvarlighetsgraden av sjukdom.
Förståelsen för den inflammatoriska
processen vid bakterieinfektioner har ökat
genom upptäckten av intracellulära receptorer, proteinkomplex som kallas inflammasomer och som har förmåga att känna
av bakteriekomponenter och ämnen som
stressar cellerna. En del av inflammasomen utgörs av enzymet caspase-1 som vid
aktivering inducerar frisättning av IL-1β,
ett av kroppens mest potenta stimuli av
inflammation (2). IL-1β bidrar till vävnadsskada, organsvikt och har visat sig
korrelera till mortalitet (3). Hos patienter
med septisk chock har man utöver kraftigt
inflammatoriskt påslag visat nedreglering
av delar av inflammasomens komponenter. Sammantaget har caspase-1 och dess
reglering föreslagits spela en avgörande roll
för förloppet vid sepsis (4).
Av hittills upptäckta inflammasomer, är

NALP-3 inflammasomen den idag mest
kartlagda och det är också den som aktiveras av S. aureus (5). Man har funnit genetiska varianter, polymorfier, i de gener
som kodar för NALP3-inflammasomens
proteiner vid en rad immunologiska tillstånd. Bla har man funnit att 4-6,5 % av
den allmänna befolkningen är bärare av
2 polymorfier (Q705K respektive C10X)
som var för sig eller kombinerat leder till
en mer lättriggad, överaktiv inflammasom
med konstant aktivering av caspase-1 och
därmed överproduktion av IL-1β.
In vitro försök är gjorda för att studera
inflammasomens roll vid S. aureus sepsis
men det är fortfarande oklart hur dynamiken av inflammasomens aktivering vid
S. aureus sepsis ser ut in vivo, vilka mekanismer som aktiverar och reglerar inflammasomen vid sepsis och om det finns ett
samband mellan polymorfier hos inflammasomen och utveckling av samt utfallet
vid S. aureus sepsis.

Stipendiepresentation av Pfizerstipendiaterna 2014

Syfte
Avhandlingsarbetet syftar till att öka förståelsen för samspelet mellan patogen och
värd. Vilken betydelse bakteriens uppsättning av virulensgener har för den kliniska bilden, samt om bakteriens genetiska
uppsättning förändrats över tiden. Vidare
syftar forskningen till att öka förståelsen
kring det inflammatoriska svaret hos patienten vid S. aureus sepsis och undersöka
vilken betydelse genetiska variationer på
individnivå kan ha för betydelse för utfallet vid sjukdom.
Delarbete 1
I delarbete 1 har vi med DNA microarray baserad genotypning anlayserat 134
MSSA bakterieisolat från 3 väl karaktäriserade populationer; näsbärarisolat samt
blodisolat med eller utan samtidig IE, och
funnit samband mellan S. aureus bakteremi (SAB) och genotyp, där vissa klonala
komplex (CC) liksom specifika virulensgener som kapseltyp och vissa adhesionsproteiner var mer vanligt förekommande
hos blododlingsisolat jämfört med näsbärarisolat (6).
Delarbete 2
I delarbete 2 (accepterad för publikation)
har vi med samma genotypningsmetod
analyserat 400 MSSA blodisolat från fyra
olika årtionden, med syfte att belysa molekylära epidemiologin hos isolat som orsakat bakteremi under en längre tidsperiod
(>30 år), där eventuella genetiska förändringar i så fall möjligen skulle kunna bidra
till en ökad incidens av SAB.
Jämfört med vid MRSA infektioner
fann vi en större genetisk diversitet, med
dominans av flera olika CC. Vi kunde påvisa vissa förändringar över tid avseende
dominerande kloner, och även förändring
i förekomst av vissa virulensgener kopplande till bakteriens klonalitet. Prevalensen av

antibiotikaresistensgener var generellt låg
och någon ökning kunde inte påvisas under studietiden.

3.

Delarbete 3
I delarbete 3 studeras NALP3-inflammasomens aktivitet och reglering hos patienter med pågående S. aureus sepsis, i det
akuta skedet samt fortlöpande under första veckan av sjukdomsförloppet. Analys
av data pågår där syftet är att erhålla ökad
kunskap om betydelsen av inflammasomens aktivering vid S. aureus sepsis, och
om graden av aktivering kan kopplas till
allvarlighetsgraden av sepsis.

4.
5.

6.

Fahy RJ, Exline MC, Gavrilin MA, Bhatt NY,
Besecker BY, Sarkar A, et al. Inflammasome
mRNA expression in human monocytes during
early septic shock. Am J Respir Crit Care Med.
2008;177(9):983-8.
Scott AM, Saleh M. The inflammatory caspases: guardians against infections and sepsis. Cell
Death Differ. 2007;14(1):23-31.
Mariathasan S, Weiss DS, Newton K, McBride
J, O’Rourke K, Roose-Girma M, et al. Cryopyrin activates the inflammasome in response to
toxins and ATP. Nature. 2006;440(7081):22832.
Rasmussen G, Monecke S, Ehricht R, Soderquist B. Prevalence of Clonal Complexes and
Virulence Genes among Commensal and Invasive Staphylococcus aureus Isolates in Sweden.
PloS one. 2013;8(10):e77477.

Delarbete 4
Delarbete 4 pågår och syftar till att undersöka om eventuella genetiska variationer
på individnivå har betydelse avseende utveckling av S. aureus sepsis och överlevnad
mätt som 28-dagars mortalitet.
Från blododling som visat växt med S.
aureus extraheras humant DNA, och genetisk analys av polymorfier i gener som
kodar för NALP3-inflammasomen utförs.
Totalt kommer drygt 450 positiva blododlingar med S. aureus inkluderas vid 3 olika
centra.
Glad över vistelsen i Chicago, inspirerad
och med en del nya idéer, är jag motiverad
att fortsätta avhandlingsarbetet.

Gunlög Rasmussen
specialistläkare, Infektionskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Referenser

1.
2.

Lowy FD. Staphylococcus aureus infections. N
Engl J Med. 1998;339(8):520-32.
Dinarello CA. Interleukin-1 in the pathogenesis and treatment of inflammatory diseases.
Blood. 2011;117(14):3720-32.

Varje dag dör 1400 barn av sjukdomar
orsakade av smutsigt vatten
Hjälp oss rädda liv genom att se till att alla människor
får tillgång till rent vatten och sanitet!
SMS:a VATTEN till 72980 för att skänka 50 kronor.
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PFIZERSTIPENDIET OCH STIFTELSEN FÖR GÖRAN STERNERS RESESTIPENDIEFOND

Pfizerstipendiet 2015
Pfizerstipendiet 2015 till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan
utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se,
senast den 1 mars 2015.
Ansökan bör innehålla:
1. Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista,
2. Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse (sammanlagt
max fem sidor).
3. Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)
Övrig information
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen
ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts. Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

Stiftelsen för
Göran Sterners resestipendiefond
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 20 000 kr.

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag
till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10
av stiftelsens tillgängliga avkastning. Behörig att söka är infektionsläkare,
specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på
svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid
val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten
genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut
mot kvitto av erlagda kostnader.

Skriftlig ansökan med:
1.
Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2.
Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen
(max en sida)
Ovanstående skall insändas till
Vetenskaplige sekreteraren: Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2015.
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ANTIBIOTIKARESISTENS

ReAct- ett globalt nätverk mot snabb
spridning av antibiotikaresistens
Världen står på randen till en postantibiotisk era. Utan en radikal förändring när det gäller försäljning och
användning av antibiotika kommer
världen att stå inför en global katastrof. Nu krävs en global samordning
för att hejda utvecklingen, menar
Otto Cars, grundare av det internationella nätverket ReAct.

i organisationens programstruktur för de
stora folksjukdomarna.
I dag delar Otto Cars ansvaret för ReActs
verksamhet med flera arbetsgrupper som
finns spridda runt om i världen. I Uppsala
ligger huvudsekretariatet. ReAct har även
verksamheter i Sydostasien, USA, Latinamerika och Afrika.
– ReAct har utvecklats till är ett internationellt nätverk som länkar samman ett
stort antal individer, organisationer och
nätverk som gemensamt vill lyfta antibiotikaresistens som ett globalt folkhälsoproblem.
En grundläggande utgångspunkt i ReActs
arbete är visionen om att nuvarande och
kommande generationer ska ha tillgång till
effektiv behandling av bakteriella infektioner (se faktaruta).

I

nternationellt är Sverige en auktoritet
när det gäller hanteringen av frågor
runt antibiotika och resistensutveckling. En person som betytt mycket för att
lyfta frågorna på den globala agendan är
Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
I början av 1970-talet blev han färdig specialist i infektionssjukdomar. Vid sidan av
sitt kliniska arbete har han ägnat en stor
del av sin tid åt forskning med fokus på
antibiotikafrågor inom farmakokinetik
och farmakodynamik, optimala doseringsregimer, rationell användning och resistensepidemiologi.
I mitten på 90-talet startade han Strama
(det svenska programmet för samverkan
mot antibiotikaresistens) och var nätverkets ordförande under de första 15 åren.
– Skälet till att jag tog initiativet var att
det saknades en samordning kring resistensproblematiken som spände över myndigheter, organisationer och professionen.
Ingen klarade ensam av att ta ansvar för
hela frågan, säger Otto Cars.
Sverige en föregångare
Sättet som Sverige angrep frågan var unikt
i världen och Strama kom att bli en framgångsrik modell för att angripa och hantera problemen med resistensutveckling.
– Under de första Strama-åren besökte
jag samtliga 15 länder som vid den tiden
var medlemmar i EU, för att berätta om
hur vi i Sverige samlats kring en nationell
strategi. Då fick jag också kontakt med
Världshälsoorganisationen, WHO, och
insåg att det varken fanns kunskap eller
beredskap där för att hantera frågan.
Sverige blev tillsammans med de nordiska länderna pådrivande i arbetet med att ta
fram en resolution som antogs av Världs30 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 4 · 14

hälsoförsamlingen 2005 och som ställde
krav på WHO att ta ett ökat ledarskap.
– Tillsammans med tjänstemän från socialdepartementet och utrikesdepartementet, förhandlade jag fram resolutionen och
fick som representant för Sverige läsa upp
de nordiska ländernas inlägg inför Världshälsoförsamlingen, WHOs högsta beslutande organ. Det var en av de absoluta
höjdpunkterna i den här frågan för min
del, säger Otto Cars.
Men, konstaterar han krasst, resolutionen
ledde inte fram till de aktiva åtgärder som
de nordiska länderna hade hoppats på. Det
krävdes nya tag och nya idéer för att samla
världen på ett annat sätt.
Globalt nätverk
Sedan 2004 har Otto Cars varit engagerad
i att bygga upp ett internationellt nätverk,
ReAct, Action on Antibiotic Resistance.
– WHO tog inte frågan på allvar och
man var inte beredd att göra de satsningar
som krävdes. Ett skäl var nog den starka
tilltron till att läkemedelsindustrin skulle
kunna leverera nya effektiva antibiotika.
Antibiotikaresistens passade inte heller in

Globalt toppmöte i juni
I början av juni i år anordnade ReAct tillsammans med Dag Hammarskjölds minnesfond ett tredagarsmöte i Uppsala då
några av världens ledande experter från
bland annat Världsbanken, FN, WHO,
FAO, Karolinska institutet och läkemedelsindustrin samlades. Syftet var att diskutera lösningar på det globala hotet med
antibiotikaresistens. Några veckor tidigare
hade WHO släppt sin första rapport om
det växande globala antibiotikaresistensproblemet.
Keiji Fukuda, WHO:s biträdande generaldirektör skrev i en inledning i rapporten
att ”en postantibiotisk era där vanliga infektioner och mindre åkommor kan leda
till döden, är ingen apokalyptisk prognos
utan något som sker just nu”.
Antibiotika tillhör de läkemedelsgrupper
som är mest förfalskade i världen.
– I Asien, Afrika och Latinamerika säljs
antibiotika som lösgodis. I Kina ges antibiotika intravenöst vid vanliga förkylningar. Det finns utbredda missuppfattningar
och tolkningar om antibiotikas effekter.
Kunskapen om vad antibiotika egentligen
är, när det ska användas och framförallt
när det inte ska användas, är alldeles för
låg, säger Otto Cars.
Okunskapen, oförståelsen och ignoransen är det som skrämmer honom mest.

ANTIBIOTIKARESISTENS

– Det finns också starka ekonomiska incitament, många tjänar på att vräka ut antibiotika på marknaden. Området är också
svagt reglerat. Behovet av ett nationellt och
internationellt samarbete brådskar.
Postantibiotisk era här
Det finns i dag få läkemedel som kan ersätta de som nu blivit ineffektiva och några
nya antibiotika är inte att vänta de närmaste åren. Många av de forskande läkemedelsföretagen har dragit sig tillbaka och
aktar sig för att investera i utvecklingen av
nya antibiotika. Ett av ReActs framgångsrika arbetsområden har varit att verka för
en ny affärsmodell för antibiotikautveckling där den offentliga och privata sektorn
samarbetar.
Antibiotikaresistens slår hårdast mot de
fattiga där tillgången på rent vatten och
avlopp, mediciner och hälsovård är begränsad.
– Den postantibiotiska eran har redan
kommit till vissa fattiga länder och regioner där man inte har råd eller tillgång till
de preparat som vi förfogar över. Detta
gäller till exempel gonorré. Den orättvisa
tillgången på effektiva antibiotika orsakar
miljontals dödsfall. Vanliga enkla åkommor som infektioner efter en stickskada
eller ett sår eller infektioner efter förlossning eller abort och som leder till blodförgiftning kan vara livshotande. säger Otto
Cars.
Livshotande antibiotikaresistenta bakterier dyker nu upp i alla delar av världen
och hotar att flytta tillbaka den medicinska
utvecklingen ett sekel.
Klimatpanel står modell
Under tredagarsmötet i juni diskuterades
om modellen med FN:s klimatpanel även
skulle kunna vara en möjlig modell för att
bekämpa resistensproblematiken.
– Det är en av flera lösningar som diskuterades. Under alla omständigheter har
WHO en central roll och måste stärka sitt
ledarskap, som fortfarande är svagt.
Det finns en hel del lärdomar att dra från
samordningen och finansieringen av andra
globala utmaningar som arbetet mot att
bekämpa spridningen av HIV, malaria och
tuberkulos, säger Otto Cars.
Det som nu krävs menar han, är att olika aktörer som berörs tillsammans driver
fram globala överenskommelser och handlingsplaner.
Trots en dyster prognos och en skrämmande bild av den aktuella situationen,

vill Otto Cars gärna tro att det går att
vända utvecklingen. I december fyller han
68 år. Han hoppas att snart kunna se att
antibiotikafrågan tas om hand på global
politisk nivå.
– Jag jobbar fortfarande väldigt mycket
med antibiotikaresistensfrågan. Jag tror
att det är först när regeringar och biståndsgivare har insett vilket allvarligt hot som
hela världens sjukvård står inför, och när
jag ser att resurser tillförsäkras de fattiga
ländernas behov av effektiva läkemedel
som jag kan backa ur. Då ska jag vara mer
på landet och umgås mer med familjen
och barnbarnen.

Eva Nordin

Fakta ReAct
ReAct är ett oberoende globalt nätverk som koordineras från Uppsala
universitet och arbetar med att samordna aktiviteter och åtgärder för att
bekämpa den snabba spridningen av
antibiotikaresistens inom och mellan
samhällen och länder.
Nätverket fungerar som ett forum för
idéer, debatt och samverkan mellan
olika aktörer.
ReAct har växande nätverk i Sydostasien, Latinamerika och Afrika.
ReAct har medverkat till att lyfta antibotikaresistensfrågan i den globala
hälsodebatten och bland annat tillsammans med ECDC tagit fram en rapport om de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna av problemet
inom EU.
ReAct har arbetat med stöd av Socialdepartementet för att få fram konkreta förslag till samarbeten mellan
den akademiska forskningen och
läkemedelsindustrin för att få fram
nya antibiotika. För att kunna åstadkomma en kontrollerad och rationell
användning av nya antibiotika arbetar
ReAct för en ny affärsmodell.
ReAct står upp för låginkomstländernas rätt till tillgång till effektiva antibiotika till överkomliga priser och finansieras huvudsakligen av Sida.
Läs mer på: www.reactgroup.org
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CALL FOR ABSTRACTS

Infektionsveckan och
Mikrobiologiskt vårmöte
25–29 maj 2015 ÖSTERSUND

Call for abstrakt
Välkomna till Infektionsveckan!
Infektionsläkarföreningen och infektionskliniken i Östersund välkomnar
er alla till Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj 2015!

E

tt viktigt inslag i mötesprogrammet
är abstrakt från deltagarna. Vi kommer att arrangera posterutställning
och muntliga presentationer baserade på
inskickade abstrakt. Vi välkomnar abstrakt
utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar. Man behöver inte vara
läkare eller medlem i infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag.
Det som presenteras kan röra sig om ett
forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.
Abstrakt från personer verksamma inom

vårdhygien, smittskydd och mikrobiologi
uppmuntras. För ST-läkare ingår numera
ett vetenskapligt arbete i specialistutbildningen. Detta arbete bör absolut presenteras som ett abstrakt på Infektionsveckan.
Abstrakt behöver inte vara ”original”.
Om man tidigare deltagit med en presentation eller en poster t ex vid ett större
internationellt möte kan materialet återanvändas för Infektionsveckan. Vi vill veta
vilken forskning som pågår i Infektionssverige! Alla abstrakt kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse
som avgör vilka som bör presenteras som
muntlig presentation och vilka som bör
presenteras som poster. Möjlighet att ange
vilket av dessa alternativ som önskas kommer också att finnas.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i
första hand vara på svenska men engelska
kan också acccepteras. En bild eller tabell
kan också laddas upp.
Abstrakt kan skickas from 1 jan 2015.
Sista datum för att skicka abstrakt är 1
mars 2015. Alla godkända abstrakt kommer att publiceras på websidan och i Infektionsläkaren nr 2 2015.
Anmälan till Infektionsveckan görs också via länk på websidan from 1 jan 2015.

Anita Hällgren och Johan Westin
Vetenskaplig sekreterare
Infektionsläkarföreningen

Du skickar ditt abstrakt via länk på infektionsläkarföreningens websida:

www.infektion.net
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AVHANDLING

Avhandlingar inom infektionsmedicinen
Detta osedvanligt varma år 2014 går
mot sitt slut. Redan för ett år sedan
lade Jenny Stenkvist respektive Erik
Ahlstrand fram sina avhandlingar inom
infektionsmedicinens område.

J

enny, som numera är biträdande smittskyddsläkare i Stockholm, har visat mycket intressanta data kring HIV/Hepatit
C co-infektion, vilket tack och lov inte är
alltför vanligt förekommande i vårt land.
Många av dessa patienter får behandling
för sin hepatit och Jennys förhoppning
är att ännu fler ska få behandling. De gedigna och intressanta resultaten av IL28B
genotypning som presenteras spelar Jenny
själv ner i skenet av de nya antivirala läkemedel mot HCV som kommit under året
som gått sedan avhandlingen försvarades
med Per Björkman som opponent.
Erik Ahlstrands forskningsområde som
hematolog utgår från hans speciella intresse av neutropen feber, varför avhandlingen
definitivt ligger inom vårt intresseområde.
Handledare var Bo Söderqvist, infektionsläkare och klinisk mikrobiolog med gedigen forskning inom stafylokockologin.
Det är just de lågvirulenta koagulasnega-

tiva stafylokockerna som gäckar oss alla
genom att vara både svårvärderade och
-behandlade infektionsagens som Erik
studerat. Forskningsarbetet rör dels patienternas kolonisation med egna och sjukhusomgivningens stafylokocktyper och
dels eventuella förändringar i antibiotikaresistensmönstren hos isolerade KNS.
En viss besvikelse anas mellan raderna
när man inte fann något bra verktyg för
att besvara frågan huruvida stafylokocker
i odling utgör kontamination eller äkta
bakteriemi trots försök att korrelera DNA
kvantitativt i blodprover. Hypotesen var
lovande, liksom förarbetet med DNA analysen så vi kan jubara hoppas att detta kan
lösas framgent genom ytterligare förfinade
metoder. Ett paradigmskifte rörande möjligheten till värdering av dessa gäckande
mikrober i blododlingsflaskorna från våra
neutropena patienter vore mycket välkommet! Under julmörkret får vi se fram emot
nästa års Infektionsläkaren med fler avhandlingssammanfattningar (finns t.o.m. i
pipe-line!) från alla forskande kollegor!
Välkomna att skriva och läsa!
Till dess God Jul!

HIV/HCV Co-infection in Sweden
Epidemiology, HCV Treatment and the Importance
of IL28B Gene polymorphism
Författare:
Jenny Stenkvist (tidigare Nilsson).
Disputation: 131206
Huvudhandledare: Ola Weiland, bihandledare: Anders Sönnerborg, Karolin
Falconer
Opponent: Per Björkman
Betygsnämnd: Johan Giesecke, Christer
Lidman, Ann-Sofi Duberg
Varför ämnet valdes
I mitt kliniska arbete på HIV mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset
träffade jag HIV/HCV dubbelinfekterade
(co-infekterade) patienter med cirros och
leversvikt. En del av dessa co-infekterade
36 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 4 · 14

patienter hade aldrig fått HCV-behandling. Oftast fanns det mycket goda förklaringar till att patienter inte hade kommit
igång med HCV behandling, men ibland
funderade jag på om vi hade prioriterat
HCV infektionen tillräckligt. Det var
ibland så mycket ”annat” att tänka på med
de HIV/HCV co-infekterade patienterna,
som ofta hade beroendeproblematik eller
psykiatrisk co-morbiditet.
Den internationella litteraturen angav
att HIV/HCV co-infektion var mycket
vanligt, att co-infekterade hade snabbare
progress av leverfibros men att de ändå
hade lägre tillgång till HCV behandling
än HCV mono-infekterade. Jag undrade

då hur det såg ut i Sverige och bestämde
mig för att titta på detta med hjälp av data
från InfCare HIV.
InfCare HIV är en ovärderlig klinisk
hjälp, men också en forskningsdatabas
med unik nationell täckning. TACK till
er alla som tar hand om patienterna och
kämpar med att lägga in data i InfCare
HIV!
Bakgrund
På grund av gemensamma smittvägar är
det vanligt med co-infektion med hepatit
C virus (HCV) hos personer med humant
immunbrist virus (HIV), ca 15-30% av
HIV positiva personer i väst är anti-HCV

AVHANDLING

positiva. Leversjukdom har blivit en av de
viktigaste dödsorsakerna bland HIV positiva personer. Med HCV-behandling kan
HCV virusinfektionen läka ut och risken
för svåra komplikationer minska. Trots
detta har endast en minoritet av alla co-infekterade påbörjat HCV-behandling. Vi
hade som mål att studera nyckelfaktorer
av betydelse för HIV/HCV co-infekterade
personer i Sverige, såsom prevalens och andel som påbörjat HCV-behandling.
2009 upptäcktes en genetisk variant,
SNP (single nucleotide polymorphism),
som har ett starkt samband med en persons chans att läka ut HCV infektion,
både spontant och i samband med interferonbaserad HCV-behandling. Varianten
ligger i närheten av genen interleukin-28B
(IL28B), som kodar för interferon lambda,
ett kroppseget protein med virushämmande effekt. Betydelsen av genvarianten var
framförallt visad för personer infekterade
med HCV genotyp 1, men betydelsen hos
personer infekterade med HCV genotyp 2
eller 3 och HIV/HCV co-infekterade var
inte helt klarlagd.
Arbete I och II
I arbete I och II fick 13 HIV/HCV co-infekterade och 100 HCV mono-infekterade
personer med genotyp 2 eller 3 HCV-behandling med peg-interferon alfa i dosen
135 mikrogram/vecka tillsammans med
ribavirin. Nedgången i HCV virusnivå under första delen av behandlingen och utfall
av behandlingen studerades och relaterades till patienternas IL28B genotyp. HCV
mono-infekterade patienter med den
gynnsamma IL28B genotypen, CC, hade
signifikant snabbare första fasens virusnedgång än de med genotyp CT eller TT. Trots
detta var det ingen skillnad i utläkning
(sustained viral response, SVR) efter HCV
behandling: nästan alla (84-88%) läkte
ut, oavsett IL28B genotyp. Slutsatsen blev
att det inte är meningsfullt att bestämma
IL28B genotypen inför interferon-baserad
HCV-behandling hos patienter med HCV
genotyp 2 eller 3. Eftersom det var så få
HIV/HCV co-infekterade patienter med i
behandlingsstudien, kunde vi inte se dra
några slutsatser avseende denna grupp.
Arbete III och IV
I arbete III och IV användes data från InfCare HIV, som inkluderar alla kända HIV
positiva personer i Sverige. I september år
2010 var det 5315 personer > 18 år, varav 90% var anti-HCV testade. Hos en

subgrupp av 263 anti-HCV positiva HIV
patienter i Stockholm analyserades IL28B
genotypen. Andelen med CC var 46%,
CT 43% och TT 11%.
Förekomsten av antikroppar mot hepatit C (anti-HCV) i den svenska kohorten
var 14%, motsvarande 9-11% förekomst
av kronisk hepatit C (ca 400 personer).
Detta är en låg prevalens jämfört med andra länder, vilket troligen förklaras av att
personer som injicerat droger (PWID) utgör en låg andel (8%) av den HIV positiva
kohorten i Sverige. Anti-HCV prevalensen
varierade beroende på smittväg för HIV:
98% av PWID, 41% av personer smittade
via blodtransfusion, 5.5% av heterosexuellt smittade och 3.7% av män som har sex
med män (MSM) var anti-HCV positiva.
Spontan utläkning av akut HCV hade
skett hos 21% och var vanligare hos personer med den gynnsamma IL28B genotypen CC jämfört med icke-CC (36%
respektive 13% ) eller samtidig kronisk
hepatit B (50% vs 21%). Vi noterade en
tendens att HCV läkte ut oftare hos kvinnor än hos män (26% vs 19%).
Tre personer (motsvarande 0.6-4.7%
av den totala HIV/HCV co-infekterade
kohorten) hade läkt ut sin kroniska HCV
infektion utan HCV behandling, vilket är
mycket ovanligt. Det skedde efter insatt
HIV-behandling och alla tre hade den
gynnsamma IL28B genotypen CC. Spontan utläkning av kronisk HCV infektion
har tidigare beskrivits i fallrapporter rörande HIV/HCV co-infekterade personer och
transplanterade personer, men ett eventuellt samband med IL28B genotyp hadr
inte rapporterats tidigare.
Totalt hade 25% av HIV/HCV co-infekterade patienter i Sverige påbörjat
HCV- behandling. Detta resultat är i samma storleksordning som för co-infekterade
patienter i Europa och sannolikt även för
HCV mono-infekterade personer i Sverige. En lägre andel (20%) av personer som
hade injektionsmissbruk som smittväg
hade startat HCV-behandling än personer smittade via blodtransfusion (44%)
eller tillhörande gruppen MSM (38%).
Personer med genotyp 2/3 (jämfört med
genotyp 1) och personer med pågående
HIV behandling hade i högre utsträckning
påbörjat HCV-behandling. Det fanns
inga signifikanta skillnader i tillgång till
HCV-behandling beroende på kön, etnicitet eller typ av klinik (universitetsklinik
kontra annan klinik).
Genom enkäter till HIV/HCV co-in-

fekterade patienter och deras behandlande läkare i Stockholm undersöktes
orsaker till att många ännu inte påbörjat
HCV- behandling. Den vanligaste orsaken, uppgiven i 52% av läkarenkäterna,
var pågående/nyligen avslutad intravenös
droganvändning eller alkoholöverkonsumtion. HIV/AIDS var en mycket ovanlig
anledning till utebliven HCV-behandling
(1%), likaså var det ovanligt med somatisk
co-morbiditet som kontraindikation för
HCV-behandling (7%).
Reflektion ett halvår efter disputation
Sammanfattningsvis var HIV/HCV co-infektion relativt ovanligt i Sverige, och en
jämförelsevis hög andel av patienterna
hade fått HCV-behandling. Det finns
dock anledning att fortsätta att fokusera
på HCV hos dessa patienter, särskilt som
vi nu har nya verktyg att använda!
Med de nya direktverkande antiviraler
(DAA) mot HCV som finns tillgängliga
från och med i år har IL28B genotypning
väsentligen förlorat sin kliniska betydelse.
De hinder som angavs för interferon-baserad HCV-behandling är inte heller relevanta med den nya HCV-behandlingen,
som har betydligt bättre effekt och färre
biverkningar än den interferon-baserade
behandlingen.
Min förhoppning är att många fler HIV/
HCV co-infekterade kommer att kunna
botas från sin HCV infektion framöver,
innan de hinner utveckla komplikationer.
”This changes everything. Again.”
Jag fortsätter att arbeta med hepatit,
men nu med ett lite annat perspektiv, som
biträdande smittskyddsläkare i Stockholm.
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Tidpunkt för disputation: 15/11 2013
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Resumé av avhandlingen
Bakteriella infektioner är ett betydande
problem i vården av patienter med hematologiska maligniteter. Under 80- och
90-talet dominerade Gram-negativa bakterier etiologin till dessa infektioner men
under de senaste två decennierna har
Gram-positiva bakterier kommit att dominera. Orsakerna bakom dessa förändringar är ofullständigt kända men involverar
sannolikt användning av kinolonprofylax,
introduktionen av protonpumpshämmare
samt ökad användning av vissa cytostatikaregimer med uttalade mukositbiverkningar. För närvarande är den vanligaste
isolerade bakterien hos patienter med hematologiska maligniteter koagulasnegativa
stafylokocker (KNS).
Naturligt förekommande bakterier
KNS är naturligt förekommande bakterier
på människans hud och slemhinnor vilka
sällan ger upphov till sjukdom hos friska
individer, men orsakar sjukdom hos immunkomprometterade patienter och hos
patienter med centrala katetrar/infarter.
Tidigare uppfattande man KNS infektioner som endogena d.v.s. orsakade av en
invasion av patientens normala hudflora.
Kunskaperna om KNS epidemiologi och
spridningsvägar är fortfarande bristfälliga
men senare publikationer talar i första hand
för att KNS infektioner orsakas av kloner
av KNS förvärvade av patienten i sjukhusmiljön. Patofysiologin vid invasiv KNS
sjukdom hos patienter med hematologiska
maligniteter involverar bl.a. KNS naturliga förmåga att kolonisera hud och slemhinnor och dess förmåga att bilda biofilm.
Diagnostiken av KNS bakteremi försvåras av att en positiv blododling med KNS
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kan spegla antingen en äkta bakteremi
eller utgöras av en kontamination av patientens hudflora i blododlingsflaskorna.
Kliniska algoritmer för att bedöma om en
blododling är signifikant har inte visat sig
vara användbara för hematologiska patienter. Däremot har metoder som tar hänsyn
till bakteriekoncentration i blod såsom
tid till positiv blododling och kvantitativ
blododling visat lovande resultat för att
skilja dessa situationer.
KNS har utvecklat en betydande resistens mot ett flertal olika antibiotika
grupper, således är cirka 60-70% av invasiva KNS-isolat resistenta mot isoxazolylpenicillin vilket gör att glykopeptider
utgör förstahandspreparat för empirisk
behandling av KNS infektioner. Rapporter talande för en ökande förekomst av s.k.
intermediär glykopeptidresistens hos KNS
föreligger vilket kopplat till behandlingssvikt på glykopeptidantibiotika.
Delarbete 1
I delarbete 1 undersöktes alla blododlingar
med växt av Staphylococcus epidermidis
och S. haemolyticus från patienter med
hematologiska maligniteter vårdade i Örebro från 1980-2009 med standard Etest,
macro Etest samt GRD Etest för att detektera förekomst av nedsatt känslighet för
glykopeptidantibiotika. Standard MIC
värden för glycopeptider var i stort oförändrade över tidsperioden. Däremot sågs
en ökande andel stammar utryckande heterogen-intermediär glycopeptidresistens
över tid både evaluerat med makro Etest
och GRD Etest. Resultatet talar för att det
finns en succesiv ökning av heterogen-intermediär glykopeptidresistens vilket kan
vara kopplat till nedsatt effektivitet av glykopeptidantibiotika.
Delarbete 2
I delarbete 2 undersöktes patienter med
hematologiska maligniteter vid upprepade tillfällen under intensiv cytostatikabehandling med odlingar från hud och slemhinnor med avseende på KNS. Från varje
prov och lokal analyserades 12 KNS kolonier fenotypiskt med hjälp av PhenePlate
System. Under behandlingstiden observ-

erades tydliga förändringar i patienternas
hudflora. En allt mer homogen KNS flora noterades över tid hos patienterna, ett
flertal patienter hade mot slutet av studieperioden sinsemellan fenotypiskt liknande
KNS isolat. Vid studieperiodens början
var dessutom de isolerade KNS stammarna
generellt känsliga för flertalet antibiotika
men ersattes successivt av höggradigt antibiotikaresistenta stammar under studieperioden. Endast ett fåtal patienter hade
positiva blododlingar med KNS under
studieperioden, med fenotypiskt liknande
isolat isolerade från hud eller slemhinnor
på patienterna innan blododling togs.
Delarbete 3
I delarbete 3 sattes en ny metod upp för
att kvantitativt bestämma S. epidermidis
DNA i blod från patienter. Syftet var att
studera om mängden S. epidermidis DNA
i blod hos patienter med positiva blododlingar korrelerar till signifikansbedömning av blododlingen. Hld genen valdes
för att identifiera S. epidermidis DNA. I
kontrollkörningar kunde hld genen endast
detekteras i bakterie prov av S. epidermidis
eller i blodprov från patienter med S. epidermidis bakteremi. Härefter analyserades
30 sparade blodprov tagna samtidigt som
positiv blododling med S. epidermidis
drogs från patienter med hematologiska
maligniteter. Dessa 30 episoder kategoriserades med tillgängliga kliniska kriterier
som antingen äkta bakteremier eller kontaminationer. Tyvärr kunde ingen tydlig
korrelation ses mellan mängden S. epidermidis DNA i blod och huruvida positiva
blododlingar kategoriserats som bakteremi
eller kontamination.
På hematologen i Örebro har noterats
en varierande incidens av blododlingsfynd
med S. epidermidis över tid, med en tydlig
incidenstopp under mitten av nittiotalet.
För att svara på om dessa fluktuationer i
incidens kunde förklaras av tillfälligt förekommande genotyper av S. epidermidis
utförde vi (delarbete 4) multilocus sequencing (MLST), SCCmec typning och
antibiogram på 373 blododlingsisolat av
S. epidermidis från patienter med hematologiska maligniteter vårdade i Örebro mel-
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lan 1980-2009. I materialet identifierades
totalt 45 MLST sekvens typer (ST) där en
klar majoritet (97%) tillhörde klonalkomplex 2. Den mest förekommande sekvenstypen var ST2 (65%) följt av ST215 (8%).
Dessa två sekvenstyper var dominerande
under hela tidsperioden talande mot att
tillfälligt förekommande sekvenstyper kan
förklara de observerade incidenstopparna.
Däremot noterades tydliga variationer av
SCCmec typer hos ST2 över tid, vilket
skulle kunna tala för att tillfälligt förekommande genotyper har en betydelse.
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Lite om mig själv

Efter läkarutbildning i Linköping har jag
specialiserat mig inom internmedicin
och hematologi och tjänstgör vid sektionen för hematologi på Universitetssjukhuset i Örebro. Jag har sedan en
längre tid haft ett specialintresse kring
infektionsproblem inom hematologisk
vård. Avhandlingsarbetet började med
en bredare ansats att studera bl.a.
neutropen feber. Efter att Professor Bo
Söderquist blev huvudhandledare har
inriktningen på avhandlingsarbetet varit
att studera olika aspekter av KNS hos
patienter med hematologiska maligniteter. Jag kommer att fortsätta att arbeta inom hematologi i Örebro med viss
specialinriktning mot infektionsproblematik samt myeloproliferativa blodsjukdomar. Forskningsmässigt hoppas jag
kunna fortsätta studier av neutropen
feber vid hematologiska maligniteter.
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En ovanligt besvärlig feberutredning
Detta handlar om en vid insjuknandet 40-årig man som kommer från
Turkiet. Uppväxt på landsbygd i Turkiet, arbetat som lantbrukare och
haft får. Ingen hereditet för reumatiska sjukdomar eller andra ärftliga
sjukdomar. En broder opererad för
echinokock-cysta i lungan. Patienten kom till Sverige som flykting
2003. Han var gift och hade 4 barn.
Drev pizzeria tillsammans med familjen. Rökare. Tidigare periodvis alkoholöverkonsumtion, dock inte senaste tiden. Magsårsopererad för 15 år
sedan, även haft pneumothorax för
flera år sedan, i övrigt väsentligen
frisk och medicinfri.

I

nkom till medicinklinik på länsdelssjukhus i mellan-Sverige oktober 2009
med en månads anamnes på feber,
nattsvettningar och viktnedgång. Utreddes bl. a. med DT thorax-buk som visade
bullöst emfysem men inga tecken på malignitet. Man upptäckte en kronisk hepatit
B som var e-ag negativ och anti-e positiv.
Anti-HCV negativt liksom HIV-serologi,
ANA och ANCA. PCR för Epstein-Barr
virus i blod var positivt, tillståndet bedömdes som ”EBV-orsakad åkomma” och patienten skrevs ut.
Härefter flyttade han till mindre by i
Jämtlands län. Inkom i slutet av november
till infektionskliniken i Östersund med
kvarstående symptom i form av fortsatt
feber och nattsvettningar. I status noterades att han hade feber 38,6°C, gråblek
hy, palpabla, lätt förstorade lymfkörtlar i
axillerna och ett svagt systoliskt blåsljud på
hjärtat. Laboratoriemässigt fann man SR
>120 mm, CRP 163 mg/l, Hb 89 g/l, lpk
9,6, väsentligen normal diff och normalt
leverstatus. Blod-, urin- och nph-odlingar
negativa. DT thorax-buk visar som tidigare emfysem samt lätt förstorade para-aortala körtlar i buken. Genomgår bronkoskopi med provtagning för bl.a. tuberkulos
och legionella som utfaller negativt. PCR
för CMV i blod negativt men fortfarande
EBV-positiv 1700 kopior/ml. EBV-serologi förenlig med latent infektion. Benmärgspunktion samt exstirpation av lätt
förstorad körtel höger axill genomfördes.
Patienten erhöll ingen antibiotikabehandling. Skrevs ut till hemmet i förbättrat all40 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 4 · 14

mäntillstånd i väntan på provsvar. I första
hand förelåg misstanke på EBV-relaterat
lymfom. Benmärgspunktion visade dock
enbart reaktiv bild utan hållpunkter för
lymfom, tuberkulos eller leishmaniasis.
Odling avseende mykobakterier från benmärg var negativ. PAD från lymfkörteln
visade post-reaktiv bild med histiocytär
cellproliferation som delvis påminde om
bilden vid dermatopatisk lymfadenopati.
Extensiv utredning
Patienten hade under vintern och våren
upprepade episoder med feber, nattsvettningar och försämrat allmäntillstånd omväxlande med perioder då han mådde
bättre. Låg inlagd vid ett par tillfällen.
Genomgick extensiv utredning med bl. a.
PPD, Quantiferon-test, borrelia-serologi,
brucella-serologi, toxoplasma-serologi och
S-ACE. Allt utföll negativt. Vårdkonferenser hölls med deltagande av hematolog,
reumatolog och lung-läkare. PAD togs
från ventrikel- och duodenalslemhinna
med frågeställning Wipples sjukdom eller
lymfom och från colonslemhinna med frågeställning amyloidos. Samtliga besvarades
som normala. Patienten återvände under
vårvintern 2010 till Turkiet. Utreddes på

universitetssjukhus i Ankara. Genomgick
där ungefär motsvarande utredning. DT
buk visade då lätt förstorad lever och mjälte
och man såg måttligt förstorade paraaortala körtlar. Erhöll arbetsdiagnosen lymfom,
dock utan att man hade PAD-mässiga eller andra säkra hållpunkter för detta. Han
återvände i april 2010 till Sverige. Q-feber
serologi visade då förhöjda titrar. TEE utfördes som var normalt. Då kliniken trots
allt skulle kunna stämma med kronisk
Q-feberinfektion och anamnes på kontakt
med får fanns så sattes patienten i slutet av
april in på behandling med doxycyklin och
ciprofloxacin. Vid återbesök ett par veckor
senare var han kliniskt förbättrad, feberfri,
förbättrad hudfärg och med sjunkande
CRP. Fortsatte med oförändrad antibiotikabehandling. Återkom efter några veckor
högfebril och i sämre skick än någonsin.
CRP > 200 mg/l. Erhöll steroider med viss
förbättring.
Fortsatt utredning och överflyttning
Överflyttades till medicinklinik och sedan
vidare till Norrlands Universitetssjukhus i
Umeå. Utreddes i samarbete mellan infektionskliniken och onkologen under hösten
2010. Förnyad benmärgsundersökning vis-
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ade reaktiva förändringar i benmärgen samt
misstänkt sparsam fagocytos. Ferritin var
stegrat. Prov för löslig IL-2 receptor skickades och var förhöjt. I och med detta bedömdes kriterierna för hemofagocytisk
lymfohistiocytos uppfyllda. Patienten sattes i oktober 2010 in på etoposid och dexametason med snabb förbättring. I januari
2011 försämrades han på nytt med feber
och smärta vänster höft. Utreddes och behandlades även nu på onkologen i Umeå.
MR visade osteonekros vänster höft. Uppehåll gjordes med etoposid. Punktion av
osteonekroshärden utfördes med sparsamt
utbyte. Allmän odling, svampodling och
PAD togs. PAD visade osteit och nekros.
Odlingarna utföll negativa. Patienten behandlades ex juvantibus med antimikrobiell behandling i form av tigecyklin,
ciprofloxacin och liposomalt amfoteracin
B. Stegrande värde av löslig IL-2 receptor
gjorde dock att exacerbation av grundsjukdomen misstänktes. Etoposid återinsattes
och han erhöller även rituximab. Efter
initial förbättring försämrades han dock
ånyo. Återinlaggd på onkologen i Umeå i
slutet av februari. Har då utvecklat neutropeni och grav trombocytopeni. Efter några
dagars vårdtid försämrades han plötsligt
och avled i en stor cerebellär blödning.
Genetiska defekter
Hemofagocyt syndrom eller hemofagocytisk lymfohistiocytos (HLH) delas ofta in
i en primär och en sekundär form. Den
primära kallas även familjär hemofagocytisk lymohistiocytos (FHL) och har autosomal recessiv ärftlighetsgång. Den debuterar oftast i första levnadsåret. Fem olika
genetiska defekter är kopplade till FHL.
Sekundär eller sporadisk debuterar oftast
hos vuxna utan känd familjär predisposition. Trots namnet har många vuxna med
sekundär HLH genetiska defekter associerade med syndromet.
HLH är ett tillstånd med kraftig inflammation som i sin tur leder till vävnadsskada och fagocytos av värdceller. Den överdrivna inflammatoriska reaktionen anses
bero på bristande nedreglering av aktiverade makrofager och lymfocyter (1.) Vid
såväl FLH som sporadisk HLH utlöses
immunaktiveringen oftast av en infektion.
Virusinfektioner är vanligast, i synnerhet
EBV-infektioner. Sjukdomen är vanligast
hos barn, incidensen har i olika studier varierat från 1 per 100 000 till 1,2 per 1 000
000 miljon barn. Det finns dock över 2
000 fallbeskrivningar av HLH hos vuxna,

varav hälften är från Japan (2). Diagnosen
kan ställas genom påvisande av en genmutation associerad med FLH.
Det har även rekommenderats att man
kan använda en kombination av kliniska
data och laboratorievärden där fem av nedanstående kriterier ska vara uppfyllda för
att diagnosen ska kunna ställas (3):
• Feber > 38,5°C
• Splenomegali
• Minst 2 av Hb <90 g/l, tpk <100 x
109/l, neutrofila < 1,0 x 109/l
• Hypertrigyceridemi eller hypofibrinogenemi
• Hemofagocytos i benmärg, lever, mjälte eller lymfkörtlar
• Låg eller avsaknad av NK cells aktivitet
• Ferritin > 500 ng/ml
• Förhöjd löslig IL-2 receptor minst två
standard deviationer över åldersjusterat normalvärde
Vår patient hade feber, splenomegali, tecken på hemofagocytos i benmärgen, förhöjt
ferritin och förhöjd löslig IL-2 receptor.
Däremot utvecklade han trombocytopeni
och neutropeni först efter insättande av
etoposid. Mätning av blodfetter, fibrinogen eller NK cells aktivitet utfördes aldrig
hos oss.
Etoposid och dexametason brukar anses
vara förstahandsbehandling. Behandling
med alemtuzamab eller rituximab kan
komma ifråga liksom benmärgstransplantation. HLH är en utomordentligt allvarlig
sjukdom, även med behandling är mortaliteten avsevärd. I vårt fall var vi till en
början övertygade om att patienten hade
ett EBV-relaterat lymfom, men vid kvarstående positiv EBV-PCR hos patienter
med oklar feber bör även HLH övervägas.

Ulf Ryding
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset i Östersund
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Protokoll styrelsemöte 23/10 2014
Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid
2014-10-23, kl. 08:30-12:00
Plats
Högberga Gård, Lidingö
Närvarande
Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Camilla Lorant
Hans Norrgren
Magnus Hedenstierna
Johan Westin (adjungerad § 10)
Ulf Ryding (adjungerad § 10)
Jessica Nääs (adjungerad § 10)

Rydgård (Stockholm). Styrelsen tillstyrker
detta.
Föreningens representation i olika styrelser och råd diskuterades. Göran Günther och Magnus Hedenstierna skall se över
hur detta ser ut under hösten och återkomma med rapport till styrelsen.
Inbjudan till seminarium kring läkarnas fortbildning. Arrangeras av LIF och
Läkarförbundet den 26/11. Anna-Karin
Lindgren representerar förreningen.

§

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.

Specialitetsföreningarnas representantskap 21/10: Göran Günther representerade föreningen och rapporterade från
mötet. Frågor som diskuterades var förändringar inom vården efter regeringsskiftet, Göran Stiernstedts utredning kring
effektivare resursutnyttjande inom hälsooch sjukvården samt de nya ST-föreskrifterna.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Kristina Cardell.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden,
Magnus Hedenstierna

§ 3 Dagordningen fastställdes.

Remiss från Regeringskansliet: Läkemedel för särskilda behov. Besvaras av Mårten
Prag (Örebro) och Jonas Bläckberg (Lund)
Remiss från Socialstyrelsen angående nya
ST-föreskrifter. Besvarad av Camilla Lorant (SILF/SPUK)

§ 4 Föregående protokoll från styrelseinternatet i Mölle godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Inför chefmötet: Anders Tegnell kommer
kl. 12:00 den 24/10 för att informera om
arbetet med Ebola under punkten – Vad
händer i infektionssverige? Punkten Styreslen informerar gicks igenom och måste
kortas för att ge plats åt övriga frågor från
mötesdeltagarna.
Referensgrupperna: Ordförande rapporterar om vad som händer. Flytten från
SMI till Sällskapet ser ut att fungera bra.
Nominering till expertgrupp för pneumoni: Ordföranden har sedan senaste
mötet tillfrågats om förslag på personer till
Läkemedelsverkets expertgrupp för vårdrelaterad pneumoni. Jonas Hedlund och
Kristoffer Strålin (båda Stockholm) har
nominerats. Styrelsen tillstyrker detta.
Nationella vaccinationsprogram:
Socialstyrelsen har bjudit in till ett möte om
planering av nationella vaccinationsprogram. Ordföranden har föreslagit Charlotta
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formas. Mediahuset bedömer att omsättningen på nyheter på hemsidan är för lågt
för att motivera ett nyhetsbrev. Styrelsen
vill ändå driva detta vidare och Maria Werner fortsätter arbeta med frågan.

§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Manusstop för nummer 4 är den 29/10.
Kristina Cardell gick igenom innehållet. I numret kommer nästa års stipendier
utlysas och ett första call for abstracts till
Infektionsveckan publiceras. Övrigt material innefattar presentationer från detta
års stipendiater och en rapport från arbete
med Ebola.
Diskussion kring hur tidningens layout
förändrats under året. Styrelsen är inte helt
nöjd och ordföranden skall ta upp detta
med Mediahuset.
Manusstopp under nästa år blir preliminärt den 22/1, 31/3, 3/9 och 4/11.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: Inga nyheter.
Hemsidan: Mediahuset har tittat på hur
ett infektionsnyhetsbrev skulle kunna ut-

Kvalitetsregistren: Information om vad
som hänt efter flytt till registercentrum
syd. Det kan bli aktuellt med byte av registerplattform framöver men inget är klart i
nuläget. Ekonomin är god.
Kvalitetsregistren kommer att presenteras i större detalj under chefmötet.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och
SPUK Camilla Lorant
Rapport från arbetet med Socialstyrelsens remiss angående nya ST-föreskrifter.
Remissvaret i sin helhet har gått ut till styrelsen via mail.
Ungt Forum under Infektionsveckan får
temat HIV med Per Björkman som föreläsare.
Malin Vadling är utsedd till ny ordförande för SPUK.
Vi ser ett behov av ökat sammarbete
med ST inom akutmedicin framöver. Infektionssjukdomar bör få ett större utrymme i deras målbeskrivning och vi behöver
utrymme för randning både för akutmedicinare hos infektion och tvärtom. Camilla
Lorant arbetar med frågan.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren och Johan Westin
Infektionsveckan i Östersund: Styrelsen vill
ge Ebolaepidemin större utrymme under
Infektionsveckan och i första hand kommer Tropikmedicinsk förening tillfrågas
om att ägna sitt symposium åt detta.
Camilla Lorant arbetar med frågan.
De parallella seminarierna på torsdagen
blir: Ungt Forum med tema HIV (föreläsare Per Björkman), Rapport från Kvalitetsregistren (Per Arneborn) och Rapport
från InfCare HIV och Hepatit (Veronica
Svedheim).
Symposium 4+5 kring antibiotikakontroverser och Clostridium difficile börjar
bli klara.
Föreläsare till de planerade keynote
lectures saknas i nuläget. Nya alternativ
till svampföreläsare diskuterades. Johan
Westin går vidare med olika alternativ. Vi

STYRELSEMÖTE

har inte fått något svar från den föreslagna
hepatitföreläsaren och vi måste undersöka
andra alternativ om vi inte får besked den
närmaste veckan. Alternativa namn diskuterades.
Johan Westin gick igenom flödesschemat för planeringen av Infektionsveckan.
Ulf Ryding och Jessica Nääs från Östersund presenterade hur långt förberedelserna kommit och redogjorde för budgeten
för Infektionsveckan.
Anita Hällgren rapporterar att det från
SPUK kommit en förfrågan om ST projekt som presenteras som postrar på Infektionsveckan eller motsvarande behöver
etiskt godkännande. Centrala etikprövningsnämnden har genom Anna-Karin
Ahlgren yttrat att det måste avgöras från
fall till fall, och att det beror på projektets
natur och inte på hur det skall publiceras
eller redovisas. Styrelsen ser därför inte att
vi kan avgöra detta utan att det är en fråga
för respektive handledare.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin
Lindgren
Höstutbildningen har hållits på Hässelby Slott med tema opportunistiska
infektioner. Utbildningen var mycket
uppskattad men utvärderingen är inte
sammanställd ännu.
Vårutbildningen 23-25 mars kommer
att hållas i Båstad och har tema infektionskonsulten. Föreläsare klara.

Svensk Ortopedisk förrening kommer att
hålla en utbildning inom ortopedisk infektioner där även infektionsläkare är välkomna.
§ 12 Rapport från skattmästaren, Hans
Norrgren
Hans Norrgren presenterade bokslutet.
Vårutbildningen gick med minus till
stor del beroende på utebliven sponsring.
Ekonomin för årets Infektionsvecka är
inte helt sammanräknad ännu, men sannolikt har det gått bra. Det finns inget skäl
att ändra på planeringen inför Infektionsveckan 2015 och föreningen har ekonomiska marginaler att hantera ett underskott om det mot förmodan uppstår.
§ 13 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Kristina Cardell
Protokolljusterare

YNGRELÄKARSPALTEN

Yngreläkarspalten
Året har snart gått och julen närmar
sig. Jag har bara ett halvår kvar som
yngreläkarrepresentant i styrelsen.

D

et har varit betydligt mer jobb än
vad jag hade föreställt mig från
början, men det har också varit oerhört roligt! Innan jag slutar ska jag
självklart åka på Infektionsveckan i Östersund där jag skall arrangera mitt sista Ungt
Forum. Jag hoppas också träffa så många
som möjligt av er där! Programmet för Infektionsveckan ser mycket trevligt ut, inte
minst det sociala programmet!
I början av hösten hölls fallseminariet och

precis som vanligt var det mycket uppskattat. Nästa fallseminarium kommer enligt
nuvarande planering att gå sista veckan i
augusti nästa år.
Under hösten pågår ett intensivt arbete i
specialistutbildningskommittéen (SPUK),
med bl.a. sammanställning av nästa års
diagnostiska prov samt arbete med att besvara två remisser. Den ena, som handlar
om nya ST-föreskrifter, skrev jag om i förra spalten och den andra, som handlar om
kurser under ST, kommer snart att komma
(när jag skriver detta), så jag får rapportera
mer om den i nästa spalt.
Vi försöker även knyta kontakt med akut-

läkarföreningen för att förbättra samarbetet och utbytet åt båda hållen. Tanken är
att de skall randa sig på en infektionsklinik, eftersom de i stor utsträckning kommer att träffa ”våra” patienter på akuten.
Samtidigt ska våra ST-läkare få möjlighet att träffa patienter med akuta infektioner då det givetvis är viktigt för att kunna
bli en bra specialist i infektionssjukdomar.

Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com
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KONGRESSKALENDER

Kongresser & Möten 2015
2-4 februari

Kurs CNS-infektioner
Göteborg
www.lipus.se/www/_public/pub_course.cfm?
courseid=9503

23-26 februari CROI 2015
Seattle
Washington, USA
www.croiconference.org
6-8 mars

23-25 mars

3rd ESCMID Conference on Vaccines Vaccines for Mutual Protection
Lisbon
Portugal
www.escmid.org/research_projects/escmid_conferences/vaccines_conference/
Infektionsläkarföreningens Vårutbildning 2015
Båstad
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22-26 april

International Liver Congress, ILC, EASL 2015
Wienna
Austria
www.easl.eu/_the-international-liver-congress/
general-information

25-28 april

ECCMID 2015
Copenhagen
Denmark
www.eccmid.org

5 maj

Svenska Hepatitdagen
Stockholm

25-29 maj

Infektionsveckan 2015 och Mikrobiologiskt vårmöte
Östersund
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Krönika

Aqua vera och döden
En av mina ingifta farbröder var frisör i Örebro. Mina föräldrar, ständigt
på obestånd, såg en chans att spara några kronor. I kraft av släktskap
anlitades hans gratistjänster. Jag
parkerades i en stolinsats som skulle föreställa ett litet flygplan. Lika
snabbt som planet rattades hit och
dit och drömmarna om att bli pilot
växte sig starkare, försvann kalufsen med rakapparat. Finlir var det
inte frågan om och på farsans order
skulle det tas ordentligt så att det
räckte länge.

första tornsvala siktas mellan molnen.
Min farbror hade svårt att tro att detta var ätteläggen till de luftekvilibrister
som rasande snabbt och skriande likt själmordspiloter susade mellan husgavlar och
kyrktorn. De sover i luften, parar sig i luften och med ett sista stelt vingslag dör de
i luften. Hur kunde något så fult bli något
så vackert? Men det är klart, den fula ankungen blev ju en svan, så varför inte.

S

in vana trogen skulle frisörmästarens
hund Bubben rastas runt kvarteret.
Junisolen hade nått över takåsarna
och kastade skuggor längs gator och torg.
Hunden stelnade och på pointermaner
markerade nosen ner i rännstenen. Där
låg ett naket och blint kräk. Bland skräp
och vatten från nattens regnväder kravlade
”det” omkring med hjälp av två fenliknande utskott. Frisörsmästaren var godhjärtad
och tänkte sätta ner klacken för att förkorta lidandet. Någon centimeter innan hejdade han sig. Frågan varför han inte tryckt
till och fått ett problem mindre fick aldrig
något övertygande svar. Kanske hade han
drabbats av det medlidande som bara kan
drabba medelålders män.
Med varelsen i fickan öppnades salongen och kunderna släpptes in. Under hela
dagen grubblades det över vad det kunde
vara. Var det verkligen en fågel, den var ju
så sällsynt ful. Trots diskussionen om fågel fisk eller mittemellan var den allmänna
meningen i salongen att den skulle hållas
vid liv. Förslagen hur detta skulle gå till var
många och fantasirika. Försöken att mata
den med brödsmulor och sockervatten höll
dock på att sluta med kvävningsdöden.
”Torneseglaren”
Tore Hansson, berömd konservator och
Erik Rosenberg, ännu mer berömd fågelkännare, tillfrågades om art och lämpligt
uppfödningssätt. De båda herrarna artbestämde den swift till tornsvala. Det här
tilldrog sig på den tiden då tornsvalan fortfarande hette tornsvala. Även om den har
lika lite släktskap med svalorna som vi har
med älgarna, så har jag själv svårt att ropa
ut det korrekta ”tornseglare” när vårens
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Men vad skulle den utfodras med? I
brist på luftplankton, de små insekter och
spindlar som seglar omkring i det stora blå
lufthavet, ansågs malet kalvkött vara det
lämpligaste. Hur de kom fram till det är
obegripligt. Hade det inte varit bättre med
kollektiv flugjakt? Oavsett vilket var herrar
Hansson och Rosenberg mycket pessimistiska och gav den högst några dagar.
Den finaste kalvfärsen
I varje kvarter fanns en liten livsmedelsbutik. Bitar av det finaste kalvkött valdes ut
och maldes på plats bakom charkuteridisken. Med milt våld petade frisörmästaren
ner små portioner i fågelkräket. Efter några
dagar vaknade livsandarna och den började äta själv. Den la sig till med en del later.
Inget annat än den finast malda kalvfärsen
dög och dagsfärskt skulle det vara. Dessutom flyttade den in i Bubbens hundkorg.
I frisersalongen samlades gubbarna,

klippta eller oklippta, runt korgen där
tornsvalan låg och pöste. En journalist på
Nerikes Allehanda fick nys om överlevaren
och det rapporterades frekvent i tidningen
om dess hälsotillstånd och framsteg. När
vingpennorna efter några veckor bröt igenom slogs det upp med en enspaltare på
första sidan. Expertisen konsulterades igen
och de fann det synnerligen märkligt att
den fortfarande var i livet. Tidigare försök
med uppfödning av tornsvalor hade slutat
i tragik efter bara några dagar.
I sensommaren när artfränderna i svärmar på väg mot tropikerna unisont passerade landets gränser, gjordes framsteg. Fet
och ohälsosamt trind navigerade den mellan de oklippta skallarna och undvek med
finess brylkrämer och vassa saxar. Mellan
flygturerna vilade den ut på frisörmästaren
axel eller i hundkorgen.
Trots de idoga flygträningspassen som
blev längre och längre var den stora frågan
om den skulle hinna flytta söderut innan
hösten. Örebros menighet, tillresta nyfikna och de lokala experterna var överens att
det bästa vore nog om den fick övervintra i
frisersalongen frossande på kalvkött.
Kom den då, trots gouterad föda, kärlek och flygövningar någonsin att höja
sig mot rymden? I fem veckor och några
dagar hade de varandra, min farbror, hunden och tornsvalan. De tycks ha förlikat
sig med tanken att tillbringa vintern tillsammans. Men hade det inte sett underligt
ut med en tornsvala susande omkring i en
frisersalong när kunderna stapplade in från
snöyran för att göra sig julfina?
En flaska Aqua Vera
Under en sina mer ystra flygövningar i salongen slogs drömmen i kras lika snabbt
som en fallande flaska går sönder. Kanske
hade frisörsmästaren vid kvällsstädningen
tankspritt flyttat flaskan några decimeter
på hyllan? Kanske var tornsvalans längtan
till lufthavet över savannen outhärdlig?
Det får vi aldrig veta. Oavsett vilket,
men liksom flyttfåglar bryter nacken mot
en fyr eller kremeras i en brinnande gaslåga över en oljeplattform i Nordsjön, blev
vår tornsvalas nemesis en flaska Aqua Vera.

Björn Olsen

