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Kära vänner och kollegor!

E

tt nytt år och en ny styrelse har börjat sitt arbete. Innan jag går in på
föreningens fortsatta verksamhet vill jag gärna tacka Jan Källman och
Stephan Stenmark för utomordentliga insatser för föreningen.

Den nya styrelsen fortsätter oförtrutet arbetet och har en hel del att hugga tag i.
En stor förändring är att vi lämnar Svenska läkaresällskapets riksstämma inklusive riksstämmodelegationen och i stället lägger tyngden på vårt eget Vårmöte,
denna gång i Örebro, i enlighet med hur vi uppfattat flertalet av medlemmarnas
åsikt. Sällskapet har i och för sig inlett ett analysarbete av Riksstämmans utfall
föregående år och hur den ska se ut i fortsättningen. Vi stänger inte dörren för ett
samarbete i framtiden, inte minst mot bakgrund av att vi är uppskattade deltagare
i tvärvetenskapliga sammanhang, till exempel symposier. Förändringen ger en
del effekter. Årsmötet förläggs till Vårmötet, liksom Justus Ström-föreläsningen.
Ungt forum anordnas som förut hösten 2013. Vi kommer även att diskutera en
förlängning av vårmötet kommande år för att ge vetenskapen ordentligt utrymme.
Andra viktiga frågor är hur institutet IPULS och SPUR-inspektionerna ska
ersättas. SK-kursernas finansiering tas över av Socialstyrelsen och den övriga
IPULS-verksamheten tas över i ett av Läkarförbundet ägt bolag, som innehåller
kurskatalog, SPUR-inspektioner och CME-ackreditering. Verksamheten är tänkt
att starta den 1 mars. Det är angeläget att de kliniker som planerat för SPURinspektion genomför denna.
Det av Svenska Infektionsläkarföreningen och Strama framtagna 10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens inom slutenvården, är en prioriterad
fråga i samarbete med Vårdhygien. Vi kommer att följa upp och vid behov förstärka
och eventuellt revidera införandet av programmet i rikets sjukvård. Sannolikt kan
det se olika ut i våra landsting och regioner.
Vårt varumärke som specialitet är starkt, men vi måste våga diskutera vår specialitets
förutsättningar och hur vi rör oss i tiden, med de förändringar som sjukvården
står inför och som pågår i nuet. En arbetsgrupp tog 2007 fram skriften ”Infektionssjukvård; uppdrag och framtid” vars slutsatser i all väsentlighet står sig även
idag. En revidering kan trots det vara bra och nödvändig.
Nu när jag skriver mina första rader i tidningen vill jag passa på att tacka för alla
bidrag till tidningen Infektionsläkaren. Artiklar, fallbeskrivningar, debattinlägg
med mera, som gör den levande och intressant.
Vi ses i Örebro i vår!
Göran Günther
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Vi vill redan nu uppmärksamma Er om att årets diagnostiska prov kommer
att gå av stapeln v 16–18.
Provet kommer att distribueras via mail v15 till landets studierektorer och verksamhetschefer. Avsätt gärna tid i schemat för detta för skrivdatum. Skrivtiden är
som tidigare tre timmar och provet skall rättas tillsammans med handledaren.
Provet är tänkt att fungera som ett pedagogiskt verktyg i handledarsamtalet och ge
ST-läkaren en uppfattning om vilka kunskaper som behöver inhämtas och leda till
en diskussion med handledaren om hur detta skall gå till.
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För specialistutbildningskommittén (SPUK)
Malin Vading, malin.vading@karolinska.se
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ANNONS

Det sista Virologisymposiet
För tionde året i rad anordnades Virologisymposiet, med professor Lars Hagberg
som moderator. Det blev också det sista.
– Man kan inte hålla på i evighet, sa Lars
när han hälsade de drygt 50 deltagarna
välkomna till Stockholm.

I

sitt öppningsanförande påpekade Lars
att under de tio år som gått så har det
hänt mycket – bl.a. inom utvecklingen
av antivirala läkemedel. Virologisymposiet
har haft många fina föreläsningar.
– Men vi har aldrig haft något om Ockelbosjukan, så därför börjar vi med den
idag, sa han.
West Nile i Sverige

Lars Hagberg och Jonas Johansson från Roche.

Ny stam av coronavirus upptäckt

Man upptäckte även ett hepatit C-blodsmittat barn i Göteborg.
– Det märkliga var att man hade följt alla
protokoll som finns. Så därför diskuterades
om man ska använda PCR.
En ny stam av coronavirus upptäcktes
under hösten med två nya fall i Mellanöstern
(Saudiarabien och Qatar).
Under hösten var det också stor uppmärksamhet på HIV. Det var 30 år sedan
det första fallet av HIV i Sverige.
– Det finns nu 5918 HIV-smittade personer i Sverige, och 87% av dem står på
behandling. 92% av dessa har under 50
kopior per ml – det är helt otroligt bra,
sa Lars.

Han tillade att kanske symposier som just
Virologisymposiet har bidragit till att uppnå
detta goda behandlingsresultat.
– En fråga som diskuteras nu är om man
kanske ska ändra på Smittskyddslagen – när
det är så många som har så få kopior och
därmed nästan obefintlig smittrisk?
Fungerande myggskydd enda profylaxen

Sedan var Lars framme vid Ockelbosjukan.
Han frågade hur många i publiken som
själva sett något fall, och fick några spridda
handuppräckningar.
Sjukdomen kallas även för bärplockarsjukan – speciellt utsatta är de som plockar
lingon – och upp till 60 fall rapporteras
årligen, men den kliniska diagnosen är svår
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Allra först började dock Lars traditionsenligt med att summera ”highlights” från
virusåret 2012.
– Influensan var ”medelaktiv” – vaccinet fick tyvärr ett dåligt rykte och var inte
supereffektivt, konstaterade han.
Vinterkräksjukan hade ett halverat antal
utbrott, om man ser på statistiken. En intressant fråga är varför det blev så.
– Har vi blivit bättre på att tvätta händerna – eller finns det en viss immunitet?
Under sommaren ägde det rum ett utbrott
av Röda hund i Järna, och ute i världen
såg vi ett utbrott av Ebola i Kongo. Under
hösten rapporterades många fall av WestNile fever i USA.
– Vi hade ett encefalitfall i Göteborg
av en patient som blivit smittad i Serbien.
Diagnosen visade West Nile encefalit, fortsatte Lars.

VIROLOGISYMPOSIET 2012

och det är sannolikt ett stort mörkertal.
Den orsakas av sindbivirus, ett myggburet,
enkelsträngat fågelvirus.
– Framför allt är det trastar som är smittade. Myggan Aedues cinerus – som är vanligt
förekommande på hösten – sprider den
sedan till människa, sa Lars.
Symptomen är vanligtvis ganska lindriga,
och består av ledsmärtor från framför allt
händer och fötter, ibland lite feber samt
icke kliande hudutslag.
– Men det finns de som rapporterat att
utslagen kliar, underströk Lars och visade
bilder på hudutslagen.
Inkubationstiden är sannolikt kort – cirka
12–36 timmar. Diagnos ställs utifrån den
kliniska bilden och kan styrkas med serologi.
Någon specifik behandling finns inte.
Komplikationer till Ockelbosjukan är
att man kan ha kvarstående ledsmärtor – i
litteraturen finns dessa beskrivna flera år
efter infektion. Den enda profylaxen som
existerar – eftersom det saknas ett vaccin – är
ett fungerande skydd mot myggstick.
H5N1 kan smitta utan passera
reservoar

Därmed var det dags för den första gästföreläsaren, Albert Osterhaus, som är en av
Hollands ledande virologer. Han talade om
utvecklingen i arbetet med att kontrollera
influensa på global nivå.
Albert konstaterade inledningsvis att
när det gäller den globala spridningen av
säsongsinfluensa typ A, så börjar den alltid
i östra Asien.
– Det genetiska materialet i viruset kan
blandas som en kortlek, och ger därför ständigt nya kombinationer, underströk han.
Det är alltid fåglar som bär på viruset.
– Fast det vållar ingen större skada för
fåglarna – men passerar det kyckling och
kalkon kan det mutera och bli dödligt!
Traditionellt har man ansett att avföring
från fåglar inte kan smitta människor utan
först passera en reservoar – men H5N1 har
visat sig kunna göra just det.
– Så om det är det som kommer att utgöra
nästa pandemi, så står vi inför problem,
konstaterade Albert.
Omtvistad forskning

H5N1 har visat sig smitta från djur till
människa, men inte från människa till människa. Orsaken är att virus replikerar djupt
nere i lungorna.

4
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– Frågan är vad som krävs för att det skall
replikera i de övre andningsorganen – vilket
alltså skulle innebära att det blev mycket
mer smittsamt, fortsatte Albert.

Albert Osterhaus

Därför hade han och hans kollegor
bestämt sig för att ta reda på det – vilket
vållade stor global medial debatt när det
begav sig.
– Vi fick först inte lov att publicera resultaten! I vårt experiment använde vi vesslor,
och fann att det inte behövdes mer än fem
mutationer för att det skulle sprida sig från
vessla till vessla.
Han tillade att den veterinär i Holland
som avled av viruset hade 13 mutationer
– som skedde praktiskt taget över en natt.
De fyra senaste stora pandemierna är i
tur och ordning: Spanska sjukan A(H1N1)
1918 med över 40 miljoner döda, Asiaten 1957 A(H2N2) med mellan en och
fyra miljoner döda, Hongkong A(H3N2)
1968, även den med mellan en och fyra
miljoner döda samt Svininfluensan (eller
Mexikanska influensan som Albert kallade
den) A(H1N1) 2009 med mellan en halv
och en miljon dödsfall.
En karta över hur Svininfluensan spred
sig från Mexico sammanfaller väl med flyglinjernas linjenät från landet.
Vaccination hörnsten för prevention

Albert påpekade att antalet antivirala läkemedel är begränsat.
– Och vi har problem med resistens för
de läkemedel vi har.
Det man kan göra är att vidta åtgärder för
att förhindra smittspridning. Det handlar
om hygien och information till allmänheten. Nästa steg är att vid risk för pandemi
temporärt – under en eller två inkubationsperioder – stänga ner skolor och förbjuda
massmöten.

Vaccination utgör hörnstenen i det preventiva arbetet, men vare sig i Holland eller
i Sverige tillverkar man något vaccin mot
pandemisk influensa.
– Så – oavsett vad vi tycker om det –
måste vi samarbeta med industrin, fortsatte Albert och beskrev det arbete som
pågår. Nyckelbegrepp i detta är säkerhet
och effektivitet, för att säkerställa detta
arbetar man med kliniska prövningar av
prototyp-vacciner.
Monitorering av både människor och djur
vad influensa beträffar är en annan viktig del
i det förebyggande arbetet.
– Och vaccin måste kunna produceras
snabbt – det är helt avgörande. I det sammanhanget dyker det upp en annan intressant fråga: När svininfluensan kom, köpte
10 av de totalt 27 länderna i Europa upp
allt tillgängligt vaccin. Är det ett uttryck
för europeisk solidaritet, frågade Albert
avslutningsvis.
Chikfeber

Rickard Eitrem talade därefter om Chikungunyafeber och denguefeber, och inledde med
lite entomologi: Han presenterade myggarterna aedes aegypti och aedes albopictus
(tigermygga).

Rickard Eitrem

– De är de viktigaste vektorerna, sa han.
Aedes-släktet är dagbitare, så därför är
myggnät mindre effektiva.
– Tigermyggan är en aggressiv liten rackare som biter utomhus. Den är en multikompetent vektor – vilket innebär att den
kan överföra många olika virus.
Denna mygga har ökat i dramatisk
omfattning i Europa.
Chikungunyavirus är ett arbovirus tillhörande genus Alphavirus, familj Togaviridae.
Rickard ansåg att man ska kalla sjukdomen
det orsakar för Chikfeber.
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– Chikfeber var en strikt tropisk sjukdom
fram till juli 2007, då den kom till Italien,
förklarade han.
Inkubationstiden är 2–4 dagar, och patienten får hudutslag, Rickard visade bilder på
dessa. I hälften av fallen uppkommer kliande
maculopapulösa utslag. Normalt tillfrisknar
man efter 7–10 dagar, men ledvärk – ibland
liknande RA – kan hålla i länge.
Men chikfeber kan också vålla allvarligare symptom: Hemorragiska former och
allvarliga, långvariga artriter. Patienten kan
drabbas av encefalit, leversvikt och multiorgansvikt – mortaliteten ligger på en promille.
Den franska ön Réunion utanför Madagaskars östkust hade år 2005 ett litet utbrott
av chikfeber. Året efter fick man ett jätteutbrott med 300 000 sjuka (av totalt 775 000
invånare), och 235 personer avled.
Dramatisk ökning av denguefeber hos
svenskar som rest i Thailand

Antalet fall av denguefeber har också ökat
kraftigt de senaste åren. Idag konstateras två
miljoner fall om året.
– En expertgrupp har nu avgjort att
dengue är en sjukdom – inte två som man
sagt tidigare, berättade Rickard.
Däremot finns det två klassifikationer,
och han visade bilder på hudutslag för dessa.
– Misstänker man denguefeber ska man
palpera lymfkörtlar. Dengue har körtlar,
tipsade han också om.
Allvarlig dengue kan inträffa även vid
förstagångsinfektion. Diagnostiken görs på
SMI, och virus isoleras från serum, fryses
och ska transporteras vid minus 70 grader
Celsius.
Man har sett en dramatisk ökning av denguefeber hos svenskar som rest till Thailand,
och allra senast nu även på Madeira.
– Den 3 oktober 2012 hade man där två
fall. Den 8 november hade man 1 148 fall,
varav 57 fick vårdas på sjukhus. Det var
dock inga dödsfall.
Ett vaccin mot dengue har testats, men
det blev inte vad man hoppats på. Effektiviteten var endast 30% för alla serotyper.
– Den var mycket bättre för typ 1, 3 och 4.
Men de flesta (59%) har tyvärr typ 2, vilket
drog ner resultatet, summerade Rickard.
Svårt att finna ovaccinerade
invandrarkvinnor före graviditet

Efter att ha beskrivit historiken kring
upptäckten av sambandet mellan rubella
och fosterskador, konstaterade Marianne att
anslutningen till vaccinationsprogrammet i
i Sverige idag ligger på 97% (2011).
– Numer finns det bara MPR på marknaden – endast rubellavaccin finns inte, sa hon.
Resultatet av dessa goda vaccinationssiffror avspeglar sig i statistiken, där det nästan
inte finns några rapporterade fall av rubella
under graviditet sedan slutet av 80-talet.
– Men vi har länge känt till att vi har
en högre mottaglighet hos ovaccinerade
invandrare. Många kvinnor kommer från
länder där man inte har vaccineringsprogram, fortsatte Marianne.
Bland dessa kvinnor finns det en högre
andel (mellan 5 och 10%) som saknar
immunitet mot rubella, jämfört med kvinnor som vuxit upp i Sverige och som vaccinerats i rutinprogrammen. De är dock
svåra att få tag på före graviditet, och de har
också en potentiellt större risk för intensiv
exposition vid resor till ursprungsmiljön.
– Vi tror också att om man har tillräckligt
många vaccinmotståndare och samlar dem,
så får man till slut ett utbrott, fortsatte Marianne och visade data från utbrottet av rubella
bland antroposofer i Järna under 2012.
Påbörjar man vaccinering måste
man fullfölja

Hur ser det då ut i vår omvärld? Marianne
berättade att man i Rumänien och Polen
rapporterar höga tal.
– Fast vissa länder rapporterar inte alls.
Men det föds fortfarande barn med kongenital rubella, sa hon.
WHO har bedrivit en omfattande kampanj för vaccinering i Amerika, inklusive
Latinamerika och Karibien, och den har
varit en stor framgång.

Resistens associerade varianter av HCV

– Det händer mycket på behandlingsfronten
när det gäller hepatit C, sa Martin Lagging.

Martin Lagging

Två nya proteashämmare (PI) finns på
marknaden, och det kommer att leda till
bättre resultat – men också mer trassel med
biverkningar och resistens.
– Det är vad jag ska tala om idag, förklarade Martin.
HCV replikerar med i genomsnitt 1012
virus per dag, och har en halveringstid på
2,7 timmar. Det ger en ofantlig möjlighet
till mutationer och resistens, påpekade han
vidare.
Martin liknade proteashämmare vid en
hand som går in i en handske (handsken
utgörs av den aktiva siten).
– Men mutationer innebär att handen inte
längre passar in i handsken, fortsatte han.
För att förklara uppkomsten av resistens-associerade varianter (RAV), förklarade
Martin att man måste se HCV som en kvasispeciesinfektion. Efter start av HCV trippel-
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Kan vi glömma rubella? var rubriken på
Marianne Forsgrens föreläsning.

Marianne Forsgren

– Amerika är nu förklarat fritt från endemisk rubella – man kan göra det efter tre år.
I totalt 130 länder använder man nu
rubellavaccin. Det är framför allt i Afrika
som man fortfarande inte gör det.
– Länder kan ansöka om pengar för att
starta vaccinering, men de måste då lova
att de når en 80-procentig vaccinationstäckning. Startar man upp så är tärningen
kastad – det finns ingen väg tillbaka. Börjar
man, men avstår från att fullfölja vaccinationsprogrammet kommer man att få fler
kvinnor som är mottagliga.
Så därför kan vi inte glömma rubella – i
alla fall inte ännu.
– Vi måste fortsätta att känna till och
komma ihåg rubella. Det finns mottagliga
kvinnor även i vårt land, avslutade Marianne.

ANNONS

VIROLOGISYMPOSIET 2012

behandling försvinner de flesta virus – men
något blir kvar som får nedsatt känslighet.
– Det har nu inga konkurrenter – och det
finns gott om lediga leverceller!
Därför kan det sakta börja föröka sig. Om
man då fortsätter med behandlingen – trots
selektion av RAVs – får man ytterligare
mutationer.
– De är lika konkurrenskraftiga som vilda
virus. Så om man ser att behandlingen inte
fungerar, är det viktigt att man slutar med
den!
Nya läkemedel på gång

Martin visade att vid kontroll efter 3,5–5,5
år efter två veckor med PI monoterapi så
hade 28 av 36 undersökta detekterbart
HCV-RNA.
– De hade resistenta virus kvar efter fem år!
Betydelsen av detta vet ingen idag. Men en
studie på telaprevir- eller boceprevir-erfarna
patienter är på gång, kunde han meddela.
Många nya, spännande läkemedel är på
gång. En ny PI – Simeprevir – kommer om
allt går enligt planerna att lanseras under
2013. En ny polymerashämmare, Sofosbuvir, troligen under slutet av 2013 eller
början av 2014.
– En NS5a-hämmare – Daclatasvir – ligger
långt fram i pipeline. Fas II-studierna har
gett mycket goda resultat, berättade Martin.
Han avslutade med att åter understryka
att tidiga stoppregler är viktiga.
– Det är för att förhindra onödiga biverkningar, men också för att minska onödiga
kostnader samt för att minimera risken för
kompensatoriska mutationer. Patienter strax
över cut-off-nivå ska stoppas!
Och om man stoppar ska man inte
glömma att frysa prov från End-of-treatment
för framtida behov, tillade han.
Sämst prognos för HCV

I den anheptiska fasen – dvs. under tiden
då det inte finns någon lever i kroppen – ger
man hepatit B-immunoglobin (HBIG) som
peroperativ behandling. Dosen är 10 000 IE
intravenöst. Under den första veckan efter
transplantation ges sedan HBIG i infusionsdosen 2 500 IE per dag som postoperativ
behandling.
– Hittillsvarande svensk praxis har varit
att därefter ge HBIG intravenöst 2 500–
5 000 IE så att anti-HBs-titern hålls på en
nivå över 100 IU/ml. Nucleosidanalog återinsättes så snart det är möjligt.
Det här är en livslång behandling, så
Styrbjörn fortsatte med att retoriskt fråga
hur det går för patienterna?
– Det går bra! Vi har en jättebra behandling – patientöverlevnaden är över 90%, och
kom då ihåg att 40% av dem har cancer.
De som det går sämst för är patienter
med hepatit C.
– Efter 12 år har 65% av dem dött –
nästan alltid av recidiv av hepatit C.
Ytterligare läkemedel mot HIV behövs

HIV-behandling 2013 – vetenskap och trender
var rubriken på Aylin Yilmaz föreläsning.
Hon började med att beskriva situationen
i världen nu.
– Det är 34 miljoner människor som lever
med HIV. Under 2011 var det 2,5 miljoner
som fick HIV-infektion – det är totalt sett
en minskning. I Afrika har vi konstaterat en
minskning av nyinfekterade, medan vi har
sett en ökning i Östeuropa, sa hon.
Aylin berättade att ett mål som WHO,
UNAIDS och UNICEF gemensamt satt
upp är att 15 miljoner individer ska vara
under behandling år 2015 – och att det
målet kan nås!
Antalet rapporterade fall av HIV i Sverige
har ökat det senaste decenniet, dock har man
sett en viss avmattning under de sista åren.

Aylin Yilmaz

STR

Att förenkla behandlingen av HIV är viktigt
för att förbättra följsamhet, bekvämlighet
och livskvalitet. Man kan göra det genom
att minska antalet doser, antalet tabletter
och antalet läkemedel.
– Men risken med att man plockar bort
något läkemedel är att behandlingen inte
fungerar lika bra, underströk Aylin.
Ett annat sätt att förenkla behandlingen
är single tablet regimens (STR). Det är ett
alternativ för ART-naiva patienter.
– Nu har vi två STR: Atripla och Eviplera.
En ny är under granskning av EMA – den är
redan godkänd i USA – och ytterligare tre är
på väg. Det ligger helt i tiden att ta fram dessa.
Ett nytt läkemedel mot HIV är Dolutegravir. Det är en integrashämmare som inte
behöver någon boostring och det har enligt
FAS III-studier bra effekt och få biverkningar.
Dolutegravir har också aktivitet även mot
virus som är resistent mot RAL och EVG.
– Man planerar att ge det som STR med
ABC/3CT. Troligen kommer det på marknaden 2014, sa Aylin.


Styrbjörn Friman berättade om levertrans
plantation vid virusorsakad leversvikt.
– Jag känner inte till så mycket om virus
– men jag har transplanterat levrar i 27 år,
konstaterade han.
Styrbjörn fortsatte med att berätta att en
ökad andel av dem som levertransplanteras,
över 40%, har hepatocellulär cancer.
Den preoperativa behandlingen de ger
i Stockholm och Göteborg är Entecavir,
alternativt Tenofovir.
– Vi vill ha dem virusfria vid transplantationen, förklarade han.

Styrbjörn Friman

– Fler och fler behandlas, idag står nästan
90% på behandling i Sverige – och av dem
når mer än 90% målet med mindre än 50
kopior per ml.
Det finns också flera alternativ för patienter som utvecklar resistens, och fokus har
idag flyttats från biologisk effekt till färre
biverkningar.
Behövs det då ytterligare HIV-läkemedel?
Enligt Aylin är det framför allt följande tre
behov som efterfrågas (och som driver industrin): Förbättrad bekvämlighet, förbättrad
formulering och färre biverkningar.
– Men det finns också ett behov av att
penetrera reservoarer, av nya måltavlor och
en förbättrad aktivitet mot vildtypsvirus och
resistent virus, tillade hon.
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ART som prevention

Under sitt föredrag levererade Aylin några
”spaningar” inför framtiden. I den första av
dessa trodde hon att forskningen kommer
att gå mot ännu färre piller (depåberedningar ersätter) med ännu färre biverkningar.
– Ju fler preparat vi får, desto lättare blir
det att skräddarsy behandlingen för patienten.
Antiretroviral terapi (ART) som prevention var 2012 års stora ”snackis”, och blev
även utsett till förra årets breakthrough av
tidskriften Science. I en pågående studie
Aylin presenterade hade man randomiserat
diskordanta par till antingen ART med en
gång, alternativt vänta tills dess att CD4 gått
ned. Det man ville undersöka var transmission av HIV till partnern.
– Det man har sett är att HIV-transmission minskade med 96% hos par som
påbörjade ART omedelbart!
I fyra studier om ART som prevention
har man visat att ju fler som är i behandling,
desto färre nya HIV-diagnoser konstateras.
– Men hur kommer det sig då att andelen
smittade ökar – när antalet behandlade ökar?
I Sverige står 90% på behandling – varför
ökar då HIV?
Det finns två möjliga förklaringar, trodde
Aylin: Det kan röra sig om smitta i samband
med primär HIV-infektion, eller om en
ökad riskkompensation hos de behandlade.
Mer testning nödvändigt

Ett annat problem för att kunna behandla
HIV-positiva individer är att man måste
hitta dem tidigt.
– Man räknar med att var tredje som är
smittad inte är medveten om det. Dessutom
har vi många late presenters.
Därför är det viktigt att nå ut med budskapet om indikatorsjukdomar för HIV.
Med sådana avses en sjukdom med en förväntad HIV-prevalens som överstiger 1%
i europeisk population. Dit hör t.ex. STI,
TB, lymfom, cervix- eller analcancer m.fl.
– Idag söker patienter vård för HIVrelaterade symptom – utan att erbjudas
HIV-test. Därför har man tagit fram denna
förteckning, berättade hon
Därför uttryckte Aylin i sin nästa ”spaning” ett hopp om att en mer frikostig HIVprovtagning ska innebära att fler kan hittas
tidigare, att en större andel av patienterna
behandlas samt att antalet nya HIV-infek-

tioner minskar, men att antalet individer
som lever med HIV ständigt ökar.
HIV och co-morbiditeter

Tack vare antiretroviral behandling lever
patienter längre redan idag, och antalet
äldre HIV-positiva ökar därmed. Multipla
co-morbiditeter är vanligare hos HIV-positiva, jämfört med jämngamla som inte
har HIV.
– De HIV-positiva verkar drabbas tidigare. En studie visade att HIV-patienter
mellan 41 och 50 år hade lika mycket comorbiditeter som dem mellan 51 och 60 år
och som inte hade HIV.
HIV-infektion i CNS leder till inflammation, aktivering av gliaceller, apoptos av
neuron och hjärnatrofi.
Så i sin sista ”spaning” – som Aylin underströk bestod av hennes egna åsikter och som
hon är medveten om att alla inte håller med
om – uttryckte hon följande om HIV och
co-morbiditeter:
– HCV kommer att vara ett problem
för många, men botbart för alla. HBV är
redan hanterbart för alla, och kommer att
fortsätta vara det. Vad beträffar maligniteter
behöver vi bättre screening och fler behandlingsalternativ. När det gäller kardiovaskulär
sjukdom är primär prevention viktigt. För
våra HIV-patienter kommer neurokognitiv
svikt att bli vanligare, och vi behöver nya
terapier. För åldrande – kanske kommer
det ett ”magiskt piller” som kan bromsa det
HIV-associerade åldrandet!
Graverande siffror

Sista föredragshållare på detta sista Virologisymposium var Lars Lindquist som talade
om TBE.
Utbredningsområdet för det fästingburna
viruset är mycket stort i norra Europa, och
det finns tre subtyper av viruset.
– Det kom hit först för ett par tusen
år sedan, och det fortsätter att sprida sig
västerut, berättade Lars.
Fästingen heter Ixodes ricinus och den
överför både TBE och borrelia.
TBE rör sig också norrut. Det finns nu 10
mil norr om polcirkeln, och man har konstaterat en ökning av fall i samtliga smittlän
mellan 1986 och 2011.
En uppföljning av vuxna TBE-patienter i
Sverige och Litauen gav vid handen att 1/3
av dessa har bestående besvär av varierande
grad vid uppföljning efter ett till fem år.

Lars Lindquist

Cirka 10% får svåra neurologiska sequelae
– och 2–6% bestående förlamning.
– Det är graverande siffror – i Sverige
dör en halv procent av dem som drabbas,
fortsatte Lars.
Två doser krävs för skydd

TBE-vaccination kan rekommenderas till
fast boende och sommarboende i områden
med smittrisk. Även för resenärer som ska
vistas i skog och mark på Åland (som är världens mest endemiska område), i Baltikum
eller i särskilda riskområden i Centraleuropa
eller Östeuropa.
På www.fasting.nu kan man se var de
TBE-endemiska områdena i Europa är
belägna.
Vaccin till barn kan ges från ett års ålder
och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom
hos barn. Små barn, i synnerhet barn under
tre år, som insjuknar i TBE får i regel lindrigare symptom än vuxna och därför är vaccination mindre angelägen i denna åldersgrupp.
– Vaccinationen bör alltid påbörjas i god
tid före fästingsäsongen.
Grundvaccination är 3 doser inom 1 år,
därefter en dos vart tredje till femte år.
– Först efter två doser, med en månads
mellanrum, får man ett bra skydd mot TBE,
sa Lars.
Genom att ha lämplig klädsel kan man
förhindra fästingbett, och eftersom de tar
tid på sig innan de biter så är det bra att så
snabbt som möjligt avlägsna dem.
– Själv tror jag att det är god prevention
att klippa gräset på tomten, avslutade han.
Därmed var det sista Virologisymposiet
till ända, och moderator Lars Hagberg tackade alla föreläsare, deltagare samt företaget
Roche som stod som värd.
Per Lundblad
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Lars Hagberg sätter punkt
I tio år har Professor Lars Hagberg från
SU/Östra i Göteborg varit ansvarig för
programmet för Virologisymposiet, och
även varit dess moderator.

M

en efter 2012 är det alltså slut.
– Det första genomförde vi år
2002, och det var i efterdyningarna av SARS, minns Lars.
Det var läkemedelsföretaget Roche som
ursprungligen tog kontakt med Lars och
framförde tanken om att genomföra ett
årligt symposium med uppdatering inom
virologi.
Han förklarar att han själv tyckte det var
en bra idé.
– Jag ansåg från begynnelsen att vi skulle
ha några fasta inslag: HIV, hepatit, influensa
samt opportunistiska infektioner hos immunosupprimerade. Dessutom skulle man ta
med andra spännande virus som varierade
mellan de olika åren, berättar han.
Alltid i samband med Riksstämman

Att SARS var aktuellt det året man började,
illustrerar just behovet av en årlig uppdatering. År 2012 års upplaga av Virologisymposiet innehöll information om att ett nytt
coronavirus nu har dykt upp i Mellanöstern,
påpekar Lars.
– Det är ett exempel på att det dyker upp
nya virus hela tiden – och att man därför
också bör ha möten om virus hela tiden.
Symposiet har alltid legat som ett halvdagsseminarium dagen före Medicinska
Riksstämman – som är en ”patient som
drabbats av allt sämre cirkulation”, som Lars
diplomatiskt uttrycker det.
– Infektionsläkarföreningen lämnar Riksstämman, och kommer istället att satsa på
att utöka sitt Vårmöte, förklarar han.
Därför var det nu också läge att upphöra
med symposiet i den här formen. Sponsorn
Roche har ställt upp i tio år, men avslutar
nu sitt engagemang.
Minskat deltagarantal

Programmet har regelbundet bestämts
nästan ett år i förväg, och Lars tycker att
det ibland varit nästan spöklikt hur rätt de
har träffat.

– Det år vi hade mässling på programmet
fick vi ett utbrott innan Virologisymposiet
genomfördes. Och i år hade vi redan bestämt
att vi skulle ta upp Röda hund – och sedan
kom utbrottet i Järna!
Lars berättar att han försökt att satsa på
någon internationell föreläsare för någon av
de fasta programpunkterna varje år.
– Men vi har ofta väldigt duktiga inhemska föreläsare. En annan sak som jag satsat
medvetet på är att se till att vi har tid till
diskussion – och det har vi också haft genom
åren.
Det allt mer minskade intresset för Riksstämman avspeglade sig i 2012 års besökssiffror. Drygt ett 50-tal deltagare samlades
för det sista symposiet.
– Vi har tidigare som mest haft 100–150
anmälda, säger Lars.
Stor utveckling

Vi ber Lars summera tio år av Virologisymposiet.
– SARS, pandemin, HIV och hepatit är
områden som har varit intressanta, och där
utvecklingen har varit stor, svarar han.
Just nu är det mycket som händer inom
hepatit C.
– Men jag har svårt att förstå att man
inte redan nu arbetar mer med nya kombinationspreparat, utan i stället levererar ett
läkemedel i taget. Det innebär ökad risk
för resistens.
Utvecklingen inom HIV har också varit
dynamisk.

– Behandlingen har blivit enklare, med
färre tabletter och färre biverkningar. Där
kan vi idag se att resistensproblematiken
nästan är nere på noll – om patienten är
följsam till behandling, vilket de flesta är
i Sverige.
Influensan återkommer i olika skepnader
varje år, och därför är det bra att aktualisera
den frågan just i slutet av november, framhåller Lars.
Inga svårigheter med att rekrytera
föreläsare

Han anser att det har varit roliga och intressanta tio år.
– Vi har haft fantastiska medarbetare som
föreläst, det har varit många i publiken som
engagerat sig och ställt frågor. Därför känns
det lite synd att sluta.
Han berättar även att i stort sett samtliga
som tillfrågats om att föreläsa också har
ställt upp.
– Jag gissar att de anser att det är spännande att få berätta vad de verkligen tycker,
tror Lars.
Vi avslutar med att fråga om Lars kan se
någon fortsättning i någon form.
– Ett framtida forum för virusuppdatering
– där kan man kanske se Infektionsläkarnas
Vårmöte som en möjlighet till fortsättning.
Men det är viktigt att understryka att det ju
är Infektionsläkarföreningen som är ansvariga för programmet, avslutar Lars Hagberg.
Per Lundblad
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Sprutbytet i Stockholm

Möjligheter, utmaningar och begränsningar

Bakgrund

beslutades på politisk nivå i Stockholm att
starta en bred narkotikapolitisk utredning
avseende smittskydd och utreda frågan om
sprutbytets vara eller inte vara. En rapport
presenterades i december 2009 och lämnade
förslag på att starta en sprutbytesmottagning
på försök under 4 år. Infektionskliniken på
Karolinska Universitetssjukhuset föreslogs
vara verksamhetsansvariga.
Eftersom sprutbytesverksamhet i Sverige
förutsätter ett samförstånd mellan landsting
och kommun krävdes beslut i Landstingsfullmäktige respektive Kommunfullmäktige
vilket togs med stor majoritet i maj 2010,
respektive juni 2011.
Efter beslutet i juni 2011 startade en
intensiv jakt på lokal för verksamheten med,
från beställarhåll, komplicerad kravspecifikation. Lokalen skulle ligga centralt, det
vill säga i innerstaden, men inte i närheten
av någon förskola, skola, park, systembolag eller dagverksamhet där missbrukare
redan befann sig. Verksamheten skulle också
med fördel placeras sjukhusnära. I brist på
befintliga lokaler beslutades i juni 2012 att
en paviljong skulle uppföras på St. Görans
sjukhusområde där verksamheten skulle
inrymmas. Efter upphandling av paviljong,
ansökan om bygglov och slutlig behandling av detta startade bygget på St. Görans
sjukhusområde den 9/1 2013. Planen är att
verksamheten ska starta i april i år.
Verksamheten

Verksamheten har tre huvudmål, där smittskyddsarbetet är definierat som det primära
målet med utdelning av rena nålar och sprutor i utbyte av använda men också utdelning
av annan kringutrustning, s.k. parafernalia,
som vi vet är faktorer för smittspridning av
inte minst hepatit C. Smittskyddsarbetet
innefattar också regelbunden provtagning,
vaccinering och riskreducerande interventioner. De andra huvudmålen är att långsiktigt
jobba med motivationsarbete med syfte att
länka till beroendevården och socialtjänsten

för att få stöd och behandling till missbruksfrihet samt att öka hälsan och livskvaliteten
i gruppen på sikt.
För att åstadkomma detta kommer sprutbytet i Stockholm erbjuda en bredd av vårdinsatser med specialutbildade sjuksköterskor
från såväl infektionsklinik som beroendevården. En kurator kommer att jobba specifikt med länkning till beroendevård och
socialtjänst samt jobba motiverande med
besökarna. Infektionsläkare, barnmorska
och tandvårds-team kommer att finnas på
mottagningen på deltid i varierande grad.
Mottagningen planeras initialt vara öppen
mellan kl. 10–16 vardagar.
InfCare NSP

Verksamheten har ett stort rapporteringskrav
på sig. Det handlar om rapportering till
Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting
(SLL) och Stockholms Stad men också till
Smittskyddsinstitutet (SMI) som rapporterar vidare till internationella organ som
t.ex. EMCDDA, WHO och UNGASS.
Parallellt med verksamheten i Stockholm
kommer också en omfattande utvärdering
genomföras av Centrum för Psykiatriforskning, vilket bl.a. kommer ligga till grund
för sprutbytets eventuella permanentande.
Mot bakgrund av detta har vi i Stockholm
valt att bygga upp ett helt nytt journalsystem
som underlättar insamlande av data och
rapportering av dessa. Våra erfarenheter av
InfCare HIV och InfCare Hepatit gjorde
att vi skapade InfCare NSP (Needle Syringe
Program) som bygger på enkla formulär
med click-views. För att identifiera en rimlig
mängd parametrar att registrera fick vi stor
hjälp av verksamheterna i Lund, Malmö
och Helsingborg i en work-shop tillsammans med SMI och vi anser att vi har hittat
en balans i antalet frågor i förhållande till
det vi behöver veta för att kunna arbeta
med riskreducering och smittskydd men
även uppfylla de rapporteringskrav vi har
på verksamheten.


Sedan mitten av 80-talet finns etablerade
och välfungerande sprutbytesverksamheter i
Lund och Malmö men i resten av landet har
implementering på bred front varit obefintlig eftersom sprutbytesverksamhet inte har
tillåtits innan 2006 då lagen om sprutbyte
arbetades fram. Sedan dess har endast två
nya sprutbyten startats. I Helsingborg 2010
och nu senast i Kalmar, 2012, där man rådigt
och snabbt startat en verksamhet när man
uppmärksammade en ökad spridning av hiv
bland injektionsmissbrukare.
I januari 2013 publicerade Socialstyrelsen
sin senaste tillsynsrapport från sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö där man
konstaterar att verksamheterna ”har bidragit
till att förhindra spridningen av blodsmitta i
region Skåne” och att ”läget för hiv, hepatit A
och hepatit B kan anses vara under kontroll”.
Vidare konstaterade beroendevården i Skåne
att ”majoriteten av deltagarna som påbörjade
en behandling under 2011 hade deltagit i
sprututbytesprogrammet” vilket tolkas som
att arbetet med länkning från sprututbytet
till beroendevården har varit effektiv [1].
I Stockholm finns majoriteten av landets
injektionsnarkomaner. Exakt hur många de
är finns det inga siffror på men uppskattade
siffror pendlar mellan 4500 och 9000. I
Stockholm sker en kontinuerlig spridning
av hiv i gruppen och antalet anmälda hivsmittade personer i länet som har intravenöst
missbruk som smittväg har uppgått till ca
10–25 fall per år under perioden 1990–2011
med ett utbrott på 74 fall under 2006–07
[2]. Stockholms andel av de intravenösa hivfallen i riket har uppgått till minst 60–95%
under perioden 2000–2011 [3]. Prevalensen
av hiv bland aktiva injektionsnarkomaner
i Stockholm är ca 7%. Prevalensen för
hepatit C är 83%, 50% har markörer för
genomgången hepatit B och endast 11%
har markörer för hepatit B-vaccination [4].
I samband med hiv-epidemin bland
Stockholms injektionsnarkomaner 2006–07
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Bygget på St. Görans sjukhusområde.

InfCare Sprutbyte.

Preliminär kartskiss, Sprutbyte.
Karta Sprutbytet Stockholm.

Förhoppningen från vår sida är att
InfCare NSP skall uppfattas så användarvänligt att det blir en nationell standard
och i förlängningen också ansluts till det
nationella kvalitetsregistret.
Sprutbyte i Sverige – en verksamhet
med begränsningar

Den projektgrupp, på Infektionskliniken
Karolinska, som arbetat med uppstarten
av sprutbytet har fått förhålla sig till de
begränsningar som finns i lagen om sprutbyte (200:323), Socialstyrelsens riktlinjer
(SOSFS 2007:2) samt även det verksamhetsuppdrag vi har fått från och SLL och
Stockholms Stad. Ur ett strikt smittskyddsperspektiv kan man diskutera rimligheten i
dessa begränsningar.
”Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast
till den som har fyllt 20 år” (2006:23)
– innebär att personer under 20 år nekas
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möjlighet att byta injektionsverktyg trots
att de utsätter sig, och andra, för samma
smittorisk som de över 20 år. Vi vet från
flera studier i Stockholm att majoriteten
debuterar med sitt injektionsmissbruk innan
20 års ålder [4].
”Endast personer som kan anses bosatta i
ett landsting som har beviljats tillstånd får
delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget” (2006:23) – innebär att injektionsmissbrukare som är på besök eller tillfälligt
vistas i Stockholm nekas möjlighet att byta
injektionsverktyg trots att de utsätter sig,
och andra, för samma smittorisk som de
som är bosatta i Stockholm.
”Enligt patientjournallagen (1985:562)
skall patientjournal föras vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården” (SOSFS
2007:2) – innebär att anonymt deltagande
omöjliggörs (unikt för Sverige) vilket kan

avskräcka personer med injektionsmissbruk
från mer stabila sociala förhållanden då man
inte vill ”registrera” sig som injektionsnarkoman. Målgruppens uppfattning om regler
för sekretess mellan vårdgivare samt uppfattning om rapporteringskrav till socialtjänsten
kan innebära att personer med riskbeteende
avstår kontakt med sprutbytet.
”Sprutor och kanyler får inte lämnas ut till
personer som är inlagda på sjukhus eller ges
vård vid behandlingshem eller motsvarande”
(SOSFS 2007:2) – innebär att personer som
”avvikit” från sjukhus eller behandlingshem
nekas möjlighet att byta injektionsverktyg
trots att de utsätter sig, och andra, för samma
smittorisk som övriga injektionsnarkomaner.
Några restriktioner finns dock inte vare sig
i lagen om sprutbyte eller i Socialstyrelsens
riktlinjer kring att patienter med underhållsbehandling (Metadon, buprenorfin) skall
nekas deltagande i sprutbytesverksamhet.

Kartskiss över St. Görans sjukhus.

”Avgränsning av verksamheten ligger
bl.a. i att endast en lokal finns tillgänglig
för sprutbyte” (beslut i Landstings- och
Kommunfullmäktige). Då det i Stockholm
finns 4500–9000 injektionsmissbrukare
gör internationella erfarenheter gällande att
den mängd injektionsmissbrukare sannolikt
kräver 4–6 sprutbyten spridda över länet för
att få optimal smittskyddseffekt. Ett centralt
sprutbyte riskerar att bli svårtillgängligt
samt ökar risken för att det blir en för stor
ansamling personer på en och samma plats.
Slutligen. Uppdraget att starta sprutbytet i

Stockholm ser jag som en spännande och
mycket viktig uppgift för Infektionskliniken. Uppdraget från SLL och Stockholms
Stad är väldigt ambitiöst planerat med
rimligt tillförda resurser. Utöver generösa
öppettider kommer inte bara sprutor och
nålar delas ut utan även annan parafernalia
för att ytterligare reducera riskbeteendet.
Sprutbytet kommer ha god personaltäthet med specialutbildade infektions- och
beroendesjuksköterskor, läkare på deltid,
kurator, tandläkarbedömningar och länkning till beroendevård och socialtjänst. Med
all denna service finns det goda möjligheter
att lyckas med uppdraget att minska spridning av hiv och hepatit i gruppen, att öka

hälsan generellt samt motivera och länka
besökare till beroendevård och socialtjänst
för att få behandling för sitt missbruk. Samtidigt påminns jag av WHOs guidelines för
uppstart av sprutbytesverksamhet:
”A beautiful NSP with well-trained staff
and a profusion of sterile injecting equipment,
but without large numbers of injecting drug
users accessing its services, will have no impact
on an HIV epidemic” [5].
Med de begränsningar som finns i Svenska
lagar och riktlinjer, kan det bli en utmaning att göra vår verksamhet så attraktiv
och välfungerade att målgruppen känner
full trygghet i att besöka oss. Att skapa en
välkomnande mottagning och förtroende för
den personalgrupp som jobbar på sprutbytet
är något som byggs upp över tid. De kräver
också att rätt personer finns i verksamheten.
De begränsningar som identifierats ovan
är något som vi med tid får utvärdera konsekvenserna av, både för verksamheten och
smittspridningen i Stockholm och med den
kunskapen också jobba för eventuella förändringar – men då behöver vi mer än 4 år! I
Regeringens missbruksutredning, publicerad
2011, finns förslag på sänkt åldersgräns och
tillgänglighet även för de som temporärt
vistas i området [6]. Även Malmö och Lund

har identifierat åldersgränsen och ID-kravet
som problematiskt [1].
En sak är i all fall säker: sprutbytet i Stockholm är ett välkommet komplement till de
redan befintliga vårdande insatser som finns
för en grupp som dagligen utsätter sin egen
och andras hälsa för stora risker.
Martin Kåberg
Infektionsläkare, Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare Psykiatri/beroende, Capio Maria

Referenser:
1. Socialstyrelsen. Uppföljning av sprututbytesverksamheter i Malmö och Lund – inför fortsatt
stöd och förnyat tillstånd. 2013.
2. Stockholms Läns Landsting/Stockholms Stad.
Verksamhetsbeskrivning sprututbytesprogrammet – En del av den samlade strategin för att
minska smittspridningen bland injektionsnarkomaner, 2012.
3. Smittskyddsinstitutet www.smittskyddsinstitutet.se, Smittskydd Stockholm www.smittskyddstockholm.se
4. Britton S, Hillgren K. Baslinjestudie om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i
Stockholms län 1 juli 2007 – 31 augusti 2008,
www.sll.se/upload/baslinjestudie.pdf
5. WHO. Guide to starting and managing needle
and syringe programmes, 2007.
6. Statens offentliga utredningar. Bättre insatser vid
missbruk och beroende – individen, kunskapen
och ansvaret, 2011.
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Fallbeskrivningar

Colistin – hur giftigt är det?
Att förekomsten av multiresistenta bakterier ökar globalt är ett välkänt faktum (det ska jag
väl inte behöva ange någon referens på). Detta har bland annat medfört att gamla antibiotika
går nya vårar till mötes. Ett sådant preparat är colistin (polymyxin E).

I

utländsk litteratur läser vi om superresistenta Acinetobacter baumanii som
bara kan behandlas med colistin och på
infektionskongresserna kan hela symposier
ägnas denna bakterie. Även här i Örebro har
vi, under senare år, då och då fått anledning
att använda colistin. Personligen har jag
varit inblandad i fem dylika fall varav denna
artikel huvudsakligen handlar om det femte.
Först dock något om de fyra övriga: De tre
första låg initialt på IVA. Två av dem hade
nekrotiserande pankreatit med bukabscesser. En av dessa två hade sjuknat på Cypern
och intensivvårdats där ett par månader.
Båda hade Acinetobacter och Pseudomonas
aeruginosa i odlingarna från buken. Den
tredje patienten hade KOL med pneumoni
och växt av multiresistent Pseudomonas
aeruginosa i sputum. Alla behandlades med
bland annat colistin.
Patient nummer fyra ådrog sig omfattande

då den femte patienten anlände. Denna är
en, vid aktuell episod, 62 år gammal, kvinna
med reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och
diabetes. Hon är bilateralt underbensamputerad pga. arteriell insufficiens. Patienten
har ådragit sig flera svårbehandlade trycksår
i bäckenregionen. 2011 blev hon plastikopererad för detta men med ofullständig
läkning.
På grund av försämring av trycksåren
blev patienten inlagd i juli 2012. Hon var
då inte akut infektionspåverkad/septisk utan
lades in för intensifierad sårbehandling och
parenteral antibiotikabehandling. Det senare
eftersom odlingar visat bl.a. en multiresistent Pseudomonas aeruginosa för vilken
orala preparat saknades. Denna Pseudomonasstam var endast känslig för colistin
varför pat sattes in på detta i dos 2 ME
x3. Patienten hade initialt p-kreatinin på
65 µmol/l (n=45-90) och ett p-urea på 10
mmol/l (n=3,1-7,9). Hon har för några år
sedan haft en övergående episod med lätt
stegrat kreatinin men i övrigt har det legat
på ungefär aktuell nivå i många år. Jag gjorde
därför bedömningen att hennes njurfunktion var någorlunda normal. Hon vägde,
frånvaron av underben till trots, c:a 60 kg.
Efter 4 dagar med colistin var kreatinin oför-

ändrat 64 µmol/l. Baserat på ovannämnda
rekommendationer från Uppsala och litteraturuppgifter ökade jag colistindosen
till 3 ME x3 och ordinerade nytt kreatinin
till nästkommande måndag vilket innebar
4,5 dygn efter doshöjningen. Dagen före
detta blev patienten cerebralt påverkad och
vid måndagsronden var hon förvirrad men
vaken. Vi gjorde en datortomografi hjärna
med frågeställning vaskulär lesion? Inga
aktuella förändringar påvisades vid denna
(däremot status post tidigare subduralhämatom).
Under tiden hade vi börjat överväga om
patientens försämrade cerebrala tillstånd
kunde vara en colistinintoxikation och

när kreatininsvaret på 292 µmol/l anlände
stegrades den misstanken. Litteraturstudier
visade liknande fall, bl.a. en ung kvinna
som behandlades med 27 ME/dygn(!) för
en bukinfektion (2). Vår patient lades på
intensivvårdsavdelningen där hon blev kvar
nästan en månad. Initialt var hon medvetslös i flera dygn, hade epileptiska kramper
och njurfunktionen var helt utslagen. Av
litteraturen framgår att både cerebral påverkan och njurskada ofta är reversibla varför
man satsade maximalt med både respirator
och dialys trots att det initialt såg mycket
illa ut. Hon förbättrades också successivt.
Hennes cerebrala påverkan gick tillbaka
och njurfunktionen förbättrades och har
i skrivandets stund nästan helt återgått till
den hon hade före colistinförgiftningen (76
µmol/l häromdagen).
Händelsen har föranlett ytterligare littera-

turstudier. Rekommendationer från infektionskliniken i Uppsala liksom från RAF
(referensgruppen för antibiotikafrågor) är
en normaldosering av colistin med först
en uppladdning med 3 doser à 3 ME var
3:e timme följt av 3 ME x3. (1,3). Under
våren 2012 har, i internationell medicinsk
litteratur, publicerats rekommendationer
om en initial laddningsdos på 9 ME följt av
4,5 ME x2 (4). Det senare drogs också på
ECCMID i London i år (personligt meddelande från kongressdeltagare). Doseringen
ska anpassas efter njurfunktionen. Colistin
är känt nefrotoxiskt men i kliniska studier
har man dock inte funnit högre njurtoxicitet
än jämförelsepreparatet (5). Jag har dock
inte doseringen i dessa studier klar för mig.
Det visar sig att rekommenderad dosering
varierar i olika länder mellan 2 ME x3 och
3 ME x3 (6). Vi har inte tillgång till någon
koncentrationsbestämning för monitorering.
Nyligen har colistimetatnatrium registrerats i
Sverige under namnet Tadim. I FASS-texten
för detta preparat så finner man en rekommenderad dos på 2 ME x3. Dosen 3 ME x3
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brännskador och kom till infektionskliniken
efter ett par månaders vistelse på brännskadeenhet där han bland annat ådragit sig en
multiresistent Pseudomonas aeruginosa i
såren. Han hade fler septikemiepisoder med
olika bakterier och svamp och vi var stundtals tveksamma till om han skulle överleva.
Han låg på vår klinik över ett halvt år och
behandlades med colistin i flera månader i
dosen 9 miljoner enheter (ME)/dygn. Denna
dosering var baserad på rekommendationer
utgående från infektionskliniken i Uppsala
(1).
Samma dygnsdos var även föreslagen i
ett par andra arbeten från våren 2012 (se
nedan). Doseringen är avsedd för patienter
med normal njurfunktion. Patient fyra hade
en måttlig kreatininstegring och uttalade
muskelatrofier varför njurfunktionen sannolikt var tydligt nedsatt. Trots detta kunde
colistinbehandlingen genomföras med aktuell dos utan tecken på ytterligare njurfunktionsnedsättning. Det gav mig intrycket
att colistinets njurtoxicitet inte skulle vara
något stort problem.

Detta var undertecknads colistinbakgrund

ANNONS

kan användas men endast i undantagsfall och
då under kontroll av njurfunktionen ”minst
dagligen”. Här i Sverige torde behandling
med colistin huvudsakligen bli aktuell vid
svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier varför jag, mot bakgrund av
ovannämnda litteratur, ställer mig tveksam
till den lägre FASS-doseringen. Däremot
förefaller rekommendationen om daglig
kontroll av njurfunktionen inte orimlig
eftersom man inte kan koncentrationsmonitorera preparatet och svåra infektioner i
sig själva kan påverka njurarna.
Jag vill dock hävda att det aktuella fallet
med colistinförgiftning nog mindre berodde
på underskattning av preparatets toxicitet och
mer på en överskattning av patientens initiala
njurfunktion. Det är välkänt att p-kreatinin
kan bli falskt lågt hos personer med liten
muskelmassa. Även om man använder sig
av någon av de tillgängliga formlerna för
att skatta kreatininclearance så riskerar
man att hamna fel. I det aktuella fallet ger
formel enligt Cockcroft-Gaul (7) ett beräknat

clearance på 76 ml/min vid doshöjningen
vilket torde ligga inom referensintervallet
för 62-åriga kvinnor. Min tolkning nu av
händelsen är att patientens initiala njurfunktion var avsevärt sämre än så.
Budskap nr 1 är därför att man, vid colistin-

behandling, i tveksamma fall (= ofta), bör
överväga att använda någon säkrare metod
för att bedöma den initiala njurfunktionen,
t.ex. cystatin C. Dessutom bör man lyda
FASS och följa njurfunktionen ofta.
Budskap nr 2 är att om man ändå lyckas

colistinförgifta en patient så kan prognosen
trots allt vara god för återställd cerebral och
renal funktion om preparatet sätts ut i tid.
Tilläggas bör att colistin har en koncentrationsberoende baktericid effekt. Aktuell
patient har i upprepade odlingar, efter att
colistinbehandlingen avslutats, varit fri från
Pseudomonas något som får betraktas som
lite anmärkningsvärt med tanke på hur svårt
det brukar vara att få bort denna bakterie.

Måhända har ”chockbehandlingen” inte
enbart varit av ondo.
Per Arneborn
Infektion Örebro

Referenser:
1. www.janusinfo.se/Global/Strama/pm_om_
kolistindosering.pdf
2. Duncan DA. Colistin Toxicity. Neuromuscular
and Renal Manifestations. Minnesota Medicine
1973; 56: 31-35
3. www.srga.org/ABSPEC/2010/Colistin%20
101216.pdf
4. Puntill DL et al. High-dose, extended-interval
colistin administration in critically ill patients:
is this the right dosing strategy? A preliminary
study. Clin Infect Dis 2012; 54: 1720-6
5. Falagas ME and Rafailidis PI. Nephrotoxicity of
Colistin: New Insight into an Old Antibiotic.
Clin Infect Dis 2009; 48: 1729-1730
6. www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/
EUCAST_files/Rationale_documents/Colistin_rationale_1.0.pdf
7. www.internetmedicin.se/lab/kreakalk.asp
Slutligen; man hittar en bra översikt om colistin
med många referenser på Wikipedia (vågar man
nämna det i så här vetenskapliga sammanhang?):
en.wikipedia.org/wiki/Colistin

”Svår sepsis” är inte alltid svår sepsis
I november 2012 fick jag ett kortfattat brev: ”Ärade kollega! Nu vet vi nog rätt säkert
vad den patient som kom in med chock i december i fjol hade. Se gärna min anteckning.”
Detta hade hänt: 11-12-20 inkom med
ambulans en 52-årig man på grund av
andningsbesvär och kallsvettighet. Sedan
tidigare hypertoni och tablettbehandlad
diabetes. Övervikt. Rökare.

”Insjuknade akut i kväll med hastigt påkommen andfåddhet. Blev även kallsvettig och
blek. Innan dess hade han mått precis som
vanligt, tagit en 6:a whisky, varit på toan
och blev sedan plötsligt dålig i sin andning...
Mycket blek och kallsvettig, helt genomblöt.
Förnekar några smärtor. Inget illamående
eller kräkningar. Inga diarréer.”
RLS 1. Puls 134. BT 143/69, AF 36/min,
Sat 92% på luft, temp 36,6.
”På akutrummet får han plötsligt blodtrycksfall
till 80/50. RingerAcetat. EKG och UCG väs
ua. Misstänker sepsis eller lungemboli. Akut
CT och därifrån till IVA… Börjar frossa vilket
stärker misstanken om sepsis… Får Cefotaxim
och Nebcina...”
CT pulmonalis ua. Till IVA. Saturerar
sig dåligt. I blodgas laktat 8,9 (!) och pH
7,19. LPK 22,5–13,1, CRP < 5. ALP 3,5,
ALAT 3,5. Glukos ua. Krea 83. Hb 200.

Under natten diarréer. Ont i höger axel. Får
sammanlagt 5 liter Ringer-Acetat.
Berättar på IVA att han senaste månaden
haft två episoder med kräkningar och diarréer som varat i 3–4 dagar. Detta är alltså
tredje episoden.
CRP följande dag är endast 12. Mår helt
bra, cirkulatoriskt stabil. Går 18 timmar
efter ankomst till infektionsavdelning. Är
helt stabil och opåverkad. Antibiotika avslutas och efter ett dygn på infektionsavdelning
utskrivs han till hemmet. Caliciprov och
f-odling blir negativ.
Min bedömning: ”Plötsligt insjuknande

med frossa, hypotension samt laktatstegring,
kräkning och några diarréer som snabbt gått
över. Kan uppfattas som toxinchock vid akut
matförgiftning eller akut kolangit med tanke
på stegrade leverenzymer som snabbt normaliserades. Ingen planerad uppföljning på
Infektionskliniken.”
Diagnos: Sepsis UNS A419. Svår Sepsis
R65.1
Detta hände sedan: Patienten mådde väl

bilfärd på väg till arbetet plötsligt fick yrsel,
illamående och nästan svimmade. Körde
i låg hastighet av vägen. I ambulans BT
120/70, puls 100, andningsfrekvens 40/
minut. Reaktionen var således mycket lik
den han hade 10 månader tidigare. Kördes
till annat sjukhus där man tog ett tryptas
som var förhöjt och därmed var diagnosen
fastställd.
”Således stor misstanke om mastocytos som
frisatt histamin och andra mediatorer efter
krystning på toaletten (i december 2011) och
efter intag av Voltaren (i oktober 2012, 10
minuter innan reaktionen inträffade). NSAID
kan ju vara histaminfrisättande. Tar nu ett
nytt tryptas i fritt skede. Om hans tryptas är
förhöjt får man väl göra en benmärgspunktion
också och eventuellt ge antihistaminer som
underhållsbehandling.”
Diagnos: D470. Mastocytos UNS. Se klinisk

översikt Läkartidningen nr 46/2008.
Lars Ljungström
Infektion, Skövde

i 10 månader tills han en morgon under
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Yngreläkarspalten
Nu är jag på min sista randning!
10 veckor på lungmedicin. En ganska
behaglig tillvaro om man bortser från
att jag måste gå några medicinjourer,
vilket var tre år sedan sist. Jag hoppas
att både jag och patienterna överlever!

D

en 27/11 var det Ungt forum som
handlade om urinvägsinfektioner.
Det var en mycket uppskattad
eftermiddag! Föreläsarna gjorde ett mycket
bra jobb. Middagen på kvällen var mycket
god och jättetrevlig! Det är alltid kul att
träffa ST-kollegor från andra ställen och
umgås, samtidigt som man också lär sig
någonting. Ett annat sådant tillfälle inträffar under vårens fallseminarium som är
7–8 februari utanför Göteborg. Både Ungt
forum och fallseminariet rekommenderas att
man deltar i 2 respektive 1–2 gånger under

sin ST-utbildning i den nya målbeskrivningen. Så för er som ännu inte har varit
med på något av detta, passa på att anmäla
er till höstens fallseminarium och/eller Ungt
forum. För att förbättra och öka intresset
ytterligare för det senare, har vi funderat på
att utöka föreläsningen från en halvdag till
nästan en heldag. Då kan det kännas lite
mer värt att åka om man har lång resväg.

Socialstyrelsen håller också på att ta fram
ett webbaserat verktyg som dels ska kunna
fungera som behovsinventering samt dels för
att den enskilde ST-läkaren ska kunna få en
överblick över sin ST-plan med randningar
och kurser. Förhoppningsvis kommer det
här att bli bra, men det är en hel del arbete
kvar och om det hinner lanseras under året,
som det var tänkt från början, återstår att se.

I specialistutbildningskommitéen (SPUK)

Även det diagnostiska provet är på gång

arbetar vi under våren fortsatt med IPULS
(numera Socialstyrelsens) KUST-projekt
(kurser under ST). Det här projektet, som
jag tidigare har skrivit om, går ut på att förbättra kursutbudet. Att det ska finnas kurser
som motsvarar målbeskrivningen och att det
ska finnas kursplatser till alla samt att man
ska kunna gå kurser under hela sin ST, inte
bara när man kommer in på dem i slutet.

under våren. Ta till vara på detta utmärkta
tillfälle för både inläsning och diskussion
med din handledare.
Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com
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Välkomna till ett historiskt
Infektionsvårmöte
22–24 maj 2013 i Örebro!
Infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro har fått äran att inbjuda till 2013 års nydanande
vårmöte för både infektionssjuksköterskor och infektionsläkare, efter ett unikt initiativ från Infektionsläkarföreningen och Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS). Vi hälsar sjuksköterskor,
läkare och representanter för industrin välkomna till dagar av, som vi hoppas och tror på, förnyad
kunskap och glatt umgänge. Programmet spänner alltifrån klassiska infektionssjukdomar till vad
forskningen kring våra svenska brunbjörnar kan lära oss. Mötet hålls på Universitetssjukhuset, beläget vid Svartåns strand och endast ett stenkast från den största smittlokalen för harpest i modern tid
i Europa, ja, kanske hela världen. Kom och upplev Örebro om våren, innan smittspridningen börjat!
Tid och avgift:
Läkare 22–24/5 4000 kr • Sjuksköterskor 23–24/5 2000 kr
Plats:
Wilandersalen och Bohmanssonsalen, Universitetssjukhuset
Anmälan:
Görs via formulär som kommer att läggas ut på
http://www.orebroll.se/sv/uso/Utbildning/Konferenser-och-forelasningar/
Kontaktperson:
Henrik Eliasson 019-602 10 00 (henrik.eliasson@orebroll.se)
Maria Sjöberg 019-602 11 09 (maria.sjoberg@orebroll.se)
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Program onsdag 22 maj
Registrering + kaffe
ESBL – nytt nationellt kunskapsunderlag
Karin Tegmark-Wisell, Thomas Tängdén
11.30–12.30
Ätbara vacciner
Sören Andersson
12.30–13.30
Lunch + utställning
13.30–15.00
Syfilis, mikrobiologiska aspekter och modern diagnostik
Magnus Unemo
Klinik och behandling
Anders Blaxhult
15.00–15.30
Fika + utställning
15.30–17.00
Spännande fall från Örebro
Diverse Örebrodoktorer
	Rapport från kvalitetsregistren
Per Arneborn
17.00–18.00
Årsmöte SILF
19.00
Middag
09.30–10.30
10.30–11.30

Program torsdag 23 maj
Läkare
06.00
08.30–10.00

10.00–10.30
10.30–12.30

Fågelskådning
Tularemi
Henrik Eliasson
Emma Löfström
Fika + utställning
Ledprotesinfektioner
Parhan Sendi, Schweiz

Sjuksköterskor
09.00–10.15 Registrering, kaffe
10.15–10.30 Inledning
Henrik Eliasson
10.30–11.15 Tbc
Gunlög Rasmussen
11.15–12.30 Presentation av infektionskliniken
Ssk från kliniken

Lunch + utställning
Rapport från Antrax-utbrott
Hans Fredlund, Torbjörn Norén m.fl.
15.30–16.00
Fika + utställning
16.00–17.00
Björnen sover.
Vad kan vi lära oss av björnforskningen?
		
Johan Josefsson
19.00
Middag
12.30–13.30
13.30–15.30

Program fredag 24 maj
09.00–10.00

10.00–10.30
10.30–12.30

12.30–13.30
13.30–15.00

Nytt om diagnostik och behandling av
Clostridium difficile
Torbjörn Norén
Fika + utställning
Levercancer vid kronisk hepatit
– Surveillance, utredning och behandling
Ann-Sofi Duberg, Per Stål,
Magnus Rizell, Antti Oksanen
Lunch
Styrelsemöte IFIS, avslutning och fika
(gäller endast sjuksköterskor)
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Infektionskliniken i Örebro
– värd för Vårmötet 2013
Det är infektionskliniken i Örebro som
står värd för årets Vårmöte.
Henrik Eliasson, som är verksamhetschef, tog emot Infektionsläkaren när vi
kom på besök.

I

nfektionskliniken har funnits på Universitetssjukhuset Örebro sedan 1960talet, då den flyttade dit från det gamla
Epidemisjukhuset i staden.
– Vid den tidpunkten var det polio som
var det stora spöket – därför var man tidigt
ute med den tidens respiratorer här, berättar Henrik.
Cirka 100 anställda

30 vårdplatser

Arbetet på kliniken i Örebro präglas av korta
beslutsvägar och ett prestigelöst samarbete,
enligt Henrik.
– Vi var även tidigt ute med ett bra samarbete mellan infektionskliniken och det
mikrobiologiska laboratoriet.
Han förklarar att de har nära kontakter
och avstämningar om klinikens patienter
med dem flera gånger i veckan.
– Många av de doktorer som arbetar där
är infektionsläkare i botten, och har därför
en bra känsla för vår verksamhet.
Man förfogar över 30 vårdplatser, och är
rent organisatoriskt en enhet.

Mottagningen har cirka 5 300 läkarbesök
per år, och 1 500 vårdtillfällen (inläggningar)
årligen.
– HCV har ökat rejält de senaste åren.
Idag har vi ungefär 400 patienter. Antalet
HIV-patienter som handläggs här är 120.
Kliniken har även en stor vaccinationsverksamhet som är förlagd utanför sjukhuset
och som man driver ihop med vårdföretaget
Capio.
– Det är ett joint venture – de står för
lokaler och de flesta sjuksköterskorna. Vi
står för läkare och viss sköterskebemanning.
Detektivarbete och internationellt
perspektiv lockade

Henrik är född i Varberg och läste sedan
medicin i Göteborg.
– Därefter arbetade jag på infektionskliniken i Jönköping under mitten av 80-talet,
berättar han.
Det var flera saker som lockade Henrik
till infektionsspecialiteten redan från början.
– Detektivarbetet är ett exempel, att man
får en utblick i världen och internationella
perspektiv är ett annat.


På 60-talet hette det dock Regionsjukhuset
i Örebro.
– Vi utgör idag ett relativt ungt och
nyblivet universitetssjukhus, namnet fick
vi år 2000. Läkarutbildningen kom igång
för två år sedan, och det var först då som
vi blev ett riktigt universitetssjukhus, anser
jag, fortsätter Henrik.
Han tycker att det är spännande och roligt
med läkarstudenter, men det innebär även en

stor utmaning eftersom ekonomiska medel
för att ta hand om dem kommer först i
budgeten år 2015.
– Men det är en utmaning som vi ska
klara, slår Henrik fast.
På kliniken arbetar 17 specialister, inklusive Henrik, samt 5 ST.
– Totalt är vi cirka 100 personer som är
anställda på kliniken – om man tar med alla
personalkategorier.
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Henrik Eliasson framför porträtt av epidemisjukhusöverläkare Jan Barr som
var chef för infektionskliniken när den flyttades till Regionsjukhuset 1963.

Han framhåller att arbetet också tangerar
djur och natur.
– Många infektionsläkare, inklusive jag
själv, är också fågelskådare.
Henrik sökte ett FV-block i infektion i
Falun, och han var klar år 1992. Till Örebro
kom han sedan år 1994.
Förvaltare

Som verksamhetschef tillträdde Henrik år
2010.
– Jag hade då arbetat kliniskt i 25 år.
Arbetet som chef gav mig möjlighet att
fundera mer kring de stora begreppen – hur
vi jobbar m.m. Jag tycker om att arbeta med
människor, och är intresserad av frågor som
kommunikation, förklarar han.
Han beskriver sig inte som en stor visionär, utan mer som en förvaltare.
– Det här var en väl fungerande klinik
när jag tillträdde, så jag såg inga behov av
omvälvningar. Men det är klart att verksamheten ändå förändras lite hela tiden – det
är ju en ständig process och utveckling.
Det finns alltid sådant som inte fungerar
optimalt, och som man därför vill förbättra.
Disputerat på harpest

Man har haft många fall av harpest i länet
under de senaste dryga tio åren. Henrik
disputerade på harpest för fem år sedan.
– Mitt intresse väcktes av att incidensen så
kraftigt steg runt år 2000. Plötsligt började
det komma många fall.
Det har varit stora svängningar sedan
dess – år 2001 hade man två diagnostiserade
fall, året efter ökade antalet till 150. Sedan
dess har incidensen varierat mellan 20 och
150 fall per år.

Specialistläkare Per Josefsson och ST-läkare Louise Björkman.

– Vi tror att det har med miljöfaktorer att
göra. Bakterien lever i vatten, och myggor
är den vanligaste vektorn i Sverige.
Henrik berättar att ett 50-tal patienter
har blivit smittade i ett koloniområde som
ligger alldeles intill sjukhuset.

”Vad beträffar det sociala
programmet, planerar
man att ha en fest på det
berömda Örebro slott, och
man försöker även få till
en fågelexkursion.”

– Vi samlade då intresserade läkare och
sjuksköterskor kring uppgiften med att planera det vetenskapliga, respektive det sociala
programmet.
När det gäller det vetenskapliga programmet så har man valt att fokusera på sådant
som man i Örebro är duktiga på.
– Men vi kan ju inte konkurrera med de
riktigt stora klinikerna, så därför kompletterar vi även med inbjudna gäster.
Det är Bo Söderquist, specialist i infektionsmedicin och bakteriolog, som är ansvarig för det vetenskapliga programmet.
Vad beträffar det sociala programmet,
planerar man att ha en fest på det berömda
Örebro slott, och man försöker även få till
en fågelexkursion, avslöjar Henrik.

Universitetsklinik

Bra klimat för lärande och forskning

Forskningen vid Örebrokliniken är omfattande.
– Bo Söderquist är framgångsrik stafylokockforskare. Vi har även en stor grupp som
forskar på olika aspekter på sepsis. Kristoffer
Strålin är deras ledare, och Jan Källman och
Bo Söderquist är inblandade tillsammans
med ett antal doktorander.
Ann-Sofi Duberg forskar kring hepatit
med tonvikt på epidemiologi. Kristoffer
Strålin, Hans Holmberg m.fl. forskar också
på pneumoni.
– Kristoffer är fortfarande anställd här,
men tjänstledig för att arbeta i Stockholm,
förklarar Henrik.

Kliniken i Örebro har alltid varit aktiv i
Svenska Infektionsläkarföreningen. Föreningens nuvarande ordförande Jan Källman
arbetar här.
– Kvalitetsregistren drivs också härifrån.
Det är överläkare Per Arneborn, som arbetar här på kliniken, som ansvarar för dem,
säger Henrik.
Vi ber honom summera och karaktärisera
infektionskliniken i Örebro.
– Det råder ett bra klimat för lärande
och forskning här. Vi har högt i tak, och
ett gott socialt klimat, avslutar Henrik och
önskar alla välkomna till Vårmötet den
22–24 maj.

Vårmötet

Det var under hösten 2011 som kliniken
i Örebro blev tillfrågad om man kunde
arrangera 2013 års Vårmöte.

Per Lundblad
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Kliniskt inriktad konferensdag om HIV
I slutet av september genomfördes Nordic HIV Clinical Frontline Meeting i Köpenhamn.

I

den vetenskapliga kommitté som ansvarade för programmet satt Jan Gerstoft
från Danmark, Anders Sönnerborg från
Sverige och Matti Ristola från Finland.
Kallades för pneumocystit

Slutade mäta kliniskt utfall

Sedan kom det stora utbrottet, och det ledde
till ett intensivt sökande efter en botande
kur.
Första läkemedlet med viss potential var
ett cancerläkemedel som inte användes,
kallat A21.
– Det gav positiva resultat på HIV-patienter, och innebar att det blev godkänt för
HIV. Endast 500 patienter testades innan
godkännandet – vilket visar hur desperata
vi var, fortsatte Brian.
Nästa genombrott var zidovudine (ZDV,
också känt som AZT) som gav en 30-procentig reduktion i mortalitet.
– Det var en stor framgång. Nästa framgång kom vid AIDS-konferensen i Vancouver 1996 när man presenterade data som

visade fördelarna med trippel-terapi. Det
blev snabbt standard of care, och är det
fortfarande till denna dag, sa Brian.
En annan framgång Brian beskrev var
att man slutade att använda kliniskt utfall
i studier, och istället övergick till att mäta
viruskoncentrationen hos patienter.
– Detta för att förhindra att patienter
som fick placebo skulle dö, förklarade han.
”Vi har upplevt ett mirakel”

Inför framtiden tror Brian att små molekyler
av interagerande proteiner kommer att få
stor betydelse för behandlingen av HIV, och
han visade LEDGF (lens epithelium-derived
growth factor) som ett exempel.
Han uttryckte också sin tro på att man
kommer att kunna ta fram ett fungerande
vaccin, men var däremot mer pessimistisk
när det gäller möjligheter att påverka med
hjälp av beteendeförändringar.
– Behandling som prevention och PrEP
(Pre-Exposure Phrophylaxis) kommer att
bli betydligt enklare när man har tillgång
till behandlingar med en tablett dagligen
(STR = Single Tablet Regimen).


Mötet inleddes med att Brian Gazzard från
Storbritannien gav ett 25-årigt perspektiv
på HIV-terapi. Han började med att ge en
översikt över historien bakom viruset.
– Evolution innebär att om något kan
inträffa, så kommer det också att inträffa
förr eller senare, inledde Brian.
Viruset har funnits under lång tid hos
apor. Enligt beräkningar dateras tidpunkten
för när epidemin började hos människa till
någon gång mellan 1902 och 1921.
– Om man antar att det har varit en exponentiellt växande kurva från ett par individer
år 1910, till 55 miljoner smittade år 2007 – i
så fall fanns det endast ett par tusen smittade
på 1960-talet, fortsatte han.
Brian berättade att han själv arbetade med
koloncancer när han fick träffa en patient
med en ny sjukdom man då kallade för
pneumocystit. Denna sjukdom hade han

hört rapporter om från USA. Patienten var
homosexuell.
– Snart fick jag en patient till som också
dog. Även denna patient var homosexuell.
Han förklarade att de insåg att de hade
en ny sjukdom, som uppenbarligen började
med en infektion i blodet.
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Brian Gazzard

Personligen är Brian övertygad om att
behandling med PrEP är kostnadseffektiv.
– Talar man om för en person att ett
piller om dagen förhindrar att denne får
HIV – då kommer de att ta det. Det kan
stoppa epidemin!
Men PrEP har också nackdelar:
– Kostnaden är ett hinder för att alla ska
få tillgång till det, behandlingen kan leda
till resistens och toxicitet. Det finns också
en risk för att PrEP kan leda till beteendeförändringar som motverkar den biologiska
effektiviteten av behandlingen.
Brian är däremot pessimistisk inför möjligheten att finna en kur mot HIV – trots
att sådan forskning nu tagit ny fart.
Han avslutade med följande budskap:
– Behandla dina patienter så att de mår
bra – då kommer du också att må bra! STR
kommer att innebära stora förbättringar och
glöm inte: Vi har redan upplevt ett mirakel
när det gäller behandlingen av HIV!
Register som vet mer än doktorn

Niels Obel från Köpenhamn beskrev därefter
den danska HIV-kohortstudien. Det är en
nationell, populationsbaserad studie där
samtliga patienter med HIV som behandlats på något av de nio centra som finns i
Danmark, ingår.
Dess aktuella status som Niels kunde
rapportera är att idag så ingår totalt 6 301
patienter, och att man sammanlagt har mer
än 50 000 år av uppföljning av dessa.
– Databasen var ursprungligen avsedd för
vetenskapliga syften, men kvalitetskontroll
är idag dess huvudfunktion, sa Niels.
Han tillade att vetenskap och kvalitetskontroll går hand i hand.
Man tar även in mycket data från andra
register i Danmark – civilregistret som registrerar datum för dödsfall samt identiteten för
föräldrar och syskon, dödsorsaksregistret
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Niels Obel

Pietro Vernazza

och sjukhus-databasen var tre av de totalt
nio han räknade upp.
– De här registren vet mer än vad doktorn
gör, underströk han.
Rökning mycket farligt för HIV-patienter

Det innebär att man även kan få fram data
över föräldrar och syskon till HIV-patienterna, och se vad de avlider av.
– Vi kan se att de också dör tidigare än
bakgrundsbefolkningen. Ofta har det med
missbruk och sociologiska faktorer att göra,
fortsatte Niels.
Han kunde också rapportera att risken för
HIV-patienter att få en myokardinfarkt är
dubbelt så stor, jämfört med bakgrundsbefolkningen. Varför det är så hade han ingen
förklaring till.
– Risken för HIV-patienter att få en
cerebrovaskulär sjukdom är förhöjd med
60%. Här tror vi det beror på sociologiska
orsaker.
Han påpekade att allt eftersom HIVpatienter blir allt äldre, så kommer de att
ådra sig tillstånd som också ökar i bakgrundsbefolkningen, som t.ex. demens.
– Men det beror på att de blir äldre – inte
på deras HIV-infektion, sa Niels.
Däremot visade han data om rökning, där
man studerat antalet förlorade levnadsår för
personer mellan 35 och 80 år. Där demonstrerades att HIV-patienter som röker i
genomsnitt förlorar 12,3 år – att jämföra
med bakgrundsbefolkningen där rökare i
genomsnitt förlorar 3,6 år.
– Jag blev själv överraskad av detta. Hälften av våra patienter är rökare – och det
kanske är här som vi verkligen kan åstadkomma en stor skillnad!
Har haft tur

Orsakerna till att den danska kohort-studien
har blivit en sådan framgång är flera.

Alex Lund Laursen

– Vi har en bra styrkommitté, entusiastiska studenter och hängivna sjuksköterskor.
Det sista är mycket viktigt – sjuksköterskor
är duktiga på att mata in data, doktorer är
däremot sämre på det, ansåg Niels.
Datahantering och analyser utför de
ansvariga själva – vilket innebär att om något
görs felaktigt så kan man rätta till det inom
tio minuter, fortsatte han.
– Styrkommittén har klarat av att ställa
rätt frågor genom åren. Det innebär att vi
fått ut vetenskap från registret – att det inte
enbart handlat om kvalitetskontroll. Det har
lett till att det finns en entusiasm.
Länkandet till andra nationella register
har också varit en framgångsfaktor – och
Niels avslutade med att konstatera att de
även haft tur med studien.
HIV-positiv individ på ART smittar inte

Det så kallade ”Swiss Statement” lanserades
den 30 januari 2008. Jan Gerstoft presenterade Pietro Vernazza från Zürich som en av
de ansvariga bakom detta uttalande.
Pietro inledde med att presentera följande
fråga, som han vid ett upprepat antal tillfällen ställt till HIV-diskordanta par:
– Om din HIV-smittade partner står på
HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy), hur stor är då risken för att du själv ska
bli smittad efter en genomförd sexuell akt?
Pietro fortsatte med att berätta att 100%
var ett vanligt förekommande svar på frågan,
och att den lägsta uppskattningen han någonsin fått som svar var att risken var 0,1%.
– Därför insåg vi att vi var tvungna att
göra något – och det resulterade i ”Swiss
Statement”:
En HIV-positiv individ som står på effektiv
ART smittar inte vid sexuell kontakt, under
förutsättning:
• att han/hon tar sin behandling korrekt och
går på regelbundna kontroller

• och har icke-detetekterbara virusnivåer
sedan mer än sex månader tillbaka
• och att det inte föreligger någon annan
sexuell smitta hos endera parten (syfilis,
aktiv herpes etc).
Det man beskrev i uttalandet är att det är
OK att tala om uppskattningar av risk samt
att det, under optimala förhållanden, kan
fastslås att risken för smittöverföring ligger
i nivå med andra risker det dagliga livet
medför – att de alltså är negligerbara.
– Endast en informerad partner kan avgöra
om kondom ska användas eller ej, tillade
Pietro.
PARTNER

Låga CD4 värden prediktor för mortalitet

Alex Lund Laursen från Danmark talade om
framsteg och utmaningar i behandlingen av
HIV i låginkomstländer. Han inledde med
att visa en graf över den effekt HIV har på
den förväntade livslängden på människor i
Afrika söder om Sahara.
– Det är en mycket dyster utveckling,
men siffrorna visar ändå att det vi gör har
en viss effekt, om än en liten sådan, sa Alex.
Han tillade att han personligen trodde
att det finns en bias i dessa studier – till det
bättre. De värsta fallen inkluderar man helt
enkelt inte i studier.
– Förutom i Afrika, har vi idag också
problem i södra Europa och centrala Asien,
fortsatte han.
De flesta HIV-smittade i dessa områden är
inte medvetna om sin HIV-status. De avstår
också från att testa sig på grund av rädsla för
stigmatisering, eller av ren okunskap om HIV.
– Därför är många patienter late presenters, ofta med CD4 under 100.
Låga CD4-värden är en prediktor för
mortalitet. Låg kroppsvikt och anemi likaså.

Dessa indikatorer är vanliga och utgör ett
stort problem.
Problem och möjliga lösningar

Men utmaningarna är fler än så – dålig
följsamhet, dålig monitorering och en osäker
tillgång till medicin var några andra problem
som Axel beskrev. Han summerade de lösningar man kan tänka sig.
– En decentralisering av vården, där man
lär upp sjuksköterskor och annan hälsopersonal kan vara en lösning på bristen på
läkare, kliniker och andra vårdfaciliteter.
En förbättrad logistik kan vara svaret på
osäker läkemedelstillgång, samt utbildning
av patienter och en utökad support kan
leda till att behandlingen kan komma igång
tidigare och ge en förbättrad följsamhet.
Följsamheten är svår att mäta i dessa
länder. Vanligtvis får man förlita sig på
patienternas egna uppgifter, påpekade Axel.
– Mobiltelefonen kan användas som ett
verktyg. Om man skickar ett sms dagligen
som en påminnelse om att ta medicinen,
så har det visat sig ge en viss förbättring.
Ökat stöd till surveillance nödvändigt

I låg- och medelinkomstländer var det förra
året sammanlagt över 8 miljoner individer
som stod på antiretroviral terapi (ART).
Det är en 26-faldig ökning sedan år 2003.
Det berättade Silvia Bertagnolio från
WHO.
– Det har i sin tur medfört att man oroat
sig för snabbt ökande resistensproblematik.
Men jag ska visa att det inte har blivit så,
sa hon.
Enligt WHO:s undersökningar rapporteras
Transmitted HIV Drug Resistance (HIVDR)
förekomma i högre utsträckning i Afrika
– framförallt för NNRTI-preparat (Non
Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors).
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Han var dock noga med att understryka att
en låg risk inte är detsamma som ingen risk.
– Skattningen av risk skiljer sig också
mellan individer. Det vi måste lära oss att
göra är att kommunicera vad låg risk innebär. Det är alltid svårt, fortsatte Pietro.
En studie från 2010 slår fast att majoriteten av nya infektioner förefaller att
härstamma från individer vars infektion
inte var diagnostiserad vid tidpunkten för
transmissionen.
– Det har senare blivit bekräftat av andra
studier.
Behandling av HIV förhindrar transmission – men inte alltid. Ungefär ett fall av 300
kan härledas till undantaget från denna regel.
– Vi vet att kondom är det säkraste och
mest effektiva sättet att skydda sig. Men vi
vet också att inte alla använder kondom,
fortsatte Pietro.
Han presenterade PARTNER – en studie
som ägnat sig åt diskordanta par som inte
alltid använder kondom och orsaker bakom
det.
– Vi har lärt oss mycket av PARTNER.
Bland annat fann vi – bland dem som deltog

i studien – att det var väldigt ovanligt att de
hade sex utan kondom.
Deltagarna utgör dock endast en minoritet, och i en Amsterdam-kohort hade Pietro
funnit att risktagandet var högre.
– Vi har allmänt kunnat konstatera att
efter Swiss Statement så har fler sex utan
kondom. Men vi har också skapat en situation där vi på ett mer öppet sätt kan diskutera kondomanvändning.
Doktorn måste inse att patientens val
varierar, och bör i sitt samtal eftersträva att
man tillsammans med patienten kommer
fram till vad som är säkrast – inte tala om
för patienten hur denne ska bete sig, summerade han.

ANNONS

detta har resulterat i att frågan om prevention för HIV har hamnat högt upp på
dagordningen, summerade Jean-Michel.
HIV-1 och HIV-2

Silvia Bertagnolio

Jean-Michel Molina

– Och som förväntat är en högre prevalens
för HIVDR associerat med en hög täckning
av ART. När ART påbörjas har 5% av individerna en HIVDR-associerad mutation.
Samtidigt måste man tänka på att en
utökad täckning av ART reducerar incidensen av HIV i populationen – och därmed det
faktiska antalet av nya resistenta infektioner,
fortsatte Silvia.
– De flesta som påbörjar sin behandling
kommer att uppnå viral suppression med
de rekommenderade förstahandsvalen av
NNRTI-preparat.
De andrahandsalternativ som rekommenderas för ART, har visat sig effektiva för de
flesta som misslyckas med förstahandsvalen.
– Det ökande antalet patienter på ART
har inte inneburit någon okontrollerad
ökning av resistens. Men HIVDR kommer
naturligtvis att öka, allt eftersom antalet
individer på ART stiger.
Därför är det avgörande att man som
rutin genomför en standardiserad, populationsbaserad surveillance av HIVDR för att
kunna upptäcka sådan i tid.
– Finansiärer och regeringar måste alltså
öka sitt stöd till sådan surveillance! Det är
en nyckelfaktor för att nå framgång, summerade Silvia.
iPREX

PrEP är fortfarande ett kontroversiellt ämne
inom terapin för HIV, konstaterade Jan Gerstoft och gav ordet till Jean-Michel Molina
från Paris. Han började med att presentera
en översikt över de metoder för prevention
som vi har idag.
– De inkluderar information och utbildning, reguljärt användande av kondom,
förändrade sexualvanor, manlig omskärelse,
behandling av HIV-infekterad partner samt
diagnostisering och behandling av andra
STI, summerade Jean-Michel.

Joakim Esbjörnsson

Och så PrEP. Är det ett nytt terapeutiskt
verktyg för prevention av HIV? Det innebär, som Brian tidigare förklarat, att man
använder sig av antiretroviral behandling
innan en individ – som riskerar att ådra sig
HIV – förvärvar viruset.
– FDA har godkänt TDF/FTC för PrEP i
USA, och CDC guidelines rekommenderar
PrEP. Så frågan är om vi är redo för det även
i Europa?
Finns det ett behov i Europa av PrEP?
Enligt Jean-Michel gör det det, framförallt
hos MSM (män som har sex med män).
Han fortsatte med att beskriva iPREXstudien. I den randomiserades MSM som
inte hade HIV, men med stor risk att förvärva viruset, till två grupper – en med TDF/
FTC 1 tablett dagligen och den andra gruppen till placebo. Studien var dubbelblindad.
– I gruppen med aktiv substans reducerades incidensen av HIV med 44%! Efter
144 veckor var siffran 42%.
Prevention högt på dagordningen

Men det finns ändå frågor att ställa: Resistens
problematik, säkerhet, kostnadseffektivitet
och den eventuella påverkan på benägenheten
att ta risker som PrEP kan föra med sig.
– Resultaten från iPREX pekar inte mot
det sistnämnda – men det är svårt att generalisera det till en miljö utanför en kontrollerad
studie. Vi vet inte hur beteendet påverkas
när man inte ingår i en sådan, förklarade
Jean-Michel.
Det finns ett stort behov av nya strategier för prevention, och PrEP kan vara ett
tilläggsalternativ – men inte ett alternativt
verktyg, ansåg han.
– Om man har full följsamhet är oral
PrEP effektivt, det är detekterbart i plasma.
Men vi väntar på regimer som har en högre
effektivitet. Det finns många obesvarade
frågor kring PrEP – men debatten kring

Dagen avslutades med att Joakim Esbjörnsson från Lund talade om HIV-1 och HIV-2
superinfektion. Innebär en sådan en fördubbling av problemen – eller finns det en
fördelaktig interferens?
Joakim inledde med att jämföra de båda
virusen. HIV-1 förekommer globalt, medan
HIV-2 mest i västra Afrika. För HIV-1 sker
progressionen till AIDS snabbt, en majoritet
insjuknar inom 10 år. Endast en minoritet av
de HIV-2-infekterade drabbas inom 10 år.
– Faktum är att endast några få av de
HIV-2-infekterade insjuknar i AIDS överhuvudtaget, påpekade Joakim.
Tidigare studier – på apor och in vitro
– har indikerat att HIV-2 kan undertrycka
sjukdomsförloppet orsakat av HIV-1. Därför
hade Joakim använt sig av data från en kohort
bestående av poliser i Guinea-Bissau på Afrikas västkust.
– Den upprättades år 1990, och t.o.m.
31/12 2007 ingick 4 591 individer, berättade han.
Dubbelinfekterade skyddade mot
sjukdom längre tid

Epidemiologin visade att dubbelinfekterade
individer hade ett 53% längre tidsförlopp
utan sjukdom, om man jämförde med dem
som endast var infekterade med HIV-1.
Joakim berättade också att det hade betydelse i vilken ordning de blivit smittade.
– Dubbelinfekterade individer som
smittades med HIV-2 före HIV-1 hade ett
tidsförlopp före sjukdomsutbrott som var
90% längre, jämfört med individer endast
smittade av HIV-1.
Resultaten från hans studie pekar mot att
gruppen dubbelinfekterade kan kontrollera
sin HIV-1-infektion på ett sätt som inte de
som är infekterade med endast HIV-1 kan.
– Två – av många – möjliga förklaringar
till detta kan vara antingen att HIV-2 fungerar som en ”primer” och förbereder värdens
immunsystem för HIV-1 infektion – en sorts
terapeutisk vaccineffekt.
Alternativt kan en annan förklaring vara
att HIV-2 aktiverar en gentranskription som
i sin tur ingriper i HIV-1-infektionen, var
Joakims konklusion.
Därmed var dagen till ända, och Jan Gers
toft tackade föreläsare, publik samt företaget
Janssen som stått som värd.
Per Lundblad
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De ba tt

Boris Kans replik på Anna Vallgårdas
debattartikel om LTBI-behandling

D

etta inlägg handlar om vår studie rörande
behandling av latent tuberkulos (LTBI)
på en infektionsmottagning i Stockholm
(1). Studien presenterades på Infektionsläkarföreningens vårmöte i maj 2012 samt i en kort resumé i
Infektionsläkaren (nr 3, 2012) och kritiserades sedan
av Anna Vallgårda i tidningens förra nummer. Först
ett tack för dessa värdefulla synpunkter som breddar
diskussionen och det är förstås mycket viktigt att se
på detta svåra område från många olika synvinklar.
PM om behandling av LTBI kom i bruk på TB-mot-

tagningen på Karolinska i Solna under 2002 (2). I
studien försökte vi dels utvärdera resultat av preventiv
behandling mot LTBI, dels identifiera riskfaktorer
för att inte fullfölja behandling (1). Av totalt 415 fall
som fick ”profylax” mellan 2002 och 2008 kunde
360 (87%) klassificeras som ”Completers” (76%) och
”Non-completers” (24%). Informationen hämtades
från patient- och smittspårningsjournaler och flera
variabler som utbildningsnivå, familjeförhållande,
inkomst saknas. Som i andra, huvudsakligen amerikanska, studier använde vi antal månader med verifierat
tablettintag som ”Proxy” för ”adherence” (3). Det
sistnämnda har definierats som grad av överensstämmelse mellan hur patienten tar sin medicin och de
rekommendationer som ges av sjukvården (4).
Vi har visat att 15–25-åringar samt personer från

Patienter som inte tar sina mediciner riskerar att dö

av TB och kan orsaka resistens, spridning och stora
sjukvårdskostnader. Dålig compliance hos ett 10-tal
personer med stort socialt umgänge bidrog starkt till
omfattande spridning av en unik stam i Stockholm
(12). En dömande klang i uttrycket ”dålig compliance”
antyder en uppfattning att patienten har en skyldighet
att lyda sjukvårdens instruktioner. Denna skyldighet
bör ifrågasättas. Frågan är komplicerad eftersom det
kan tyckas att samhället har rätt att kräva lydnad av
smittsamma patienter då TB är en samhällsfarlig sjukdom. Socialforskning om epilepsi och RA på 80-talet
föreslog att repressiva ”compliance” bör ersättas med
mer liberala ”adherence”. J A Ogden påpekar att ”to
adhere is to stick to as if glued” och “it does not appear
that simply replacing the word compliance with the
word adherence will create the desired change” (13).
En tendens att betrakta patientens beteende gentemot
sjukvården enbart utifrån ett ”kulturell” perspektiv
grundar sig i förutfattade meningar och kategoriseringsbehov hos personalen (14). Det behövs mera
kunskap om hur patienter upplever behandling och
informationsprocessen kring medicineringen tycks



Somalia slutförde behandling i signifikant lägre
utsträckning än de som var äldre respektive kom från
andra afrikanska länder (än Somalia) och Europa. Förbättring av våra behandlingsresultat skedde tack vare
den ökande andelen av kandidater för anti-TNF-alfahämmare som fullföljde behandling väl. Däremot
lyckades vi överlag dåligt med somalier (asylsökande
och/eller TB-kontakter) och ”Asylsökande” som grupp,
dvs. de som remitteras till oss från primärvården
med anledning av positiv tuberkulinreaktion funnen
vid hälsoundersökningen av nyanlända flyktingar.
Samhörande variabler (asylstatus, användning av
tolk och kort tid i Sverige) var starkt kopplade till
”Non-completion”. Vi tolkade det som att det är den
sociala situation som asylsökande befinner sig i som
är kopplad till dåligt behandlingsresultat.
Regelbundet tablettintag förhindrar utveckling av
TB hos 90% av de behandlade med LTBI (5). Utlandsfödda utgör ca 85% av TB-patienterna i Sverige och

hög förekomst av TB hos somaliska flyktingar har
uppmärksammats både i Sverige och internationellt
(6,7). En stor studie från Mayo Clinic visade att
genomförandet av cancerscreening och vaccinering
mot influensa var signifikant lägre hos somalier än
hos övriga (8).
Utvärdering av en ”kulturorienterad” intervention
vad gäller LTBI-behandling av flyktingar, bl.a. från
Somalia, i Seattle, visade att andelen av dem som
genomförde behandlingen var 82% jämfört med
37% hos dem som omhändertogs enligt ”traditional
approach” (9). Gruppen använde sig av tvåspråkiga,
tvåkulturella ”medlare” mellan sjukvården och minoritetsgrupperna i samhället samt bedrev informationskampanj, samarbete med ledande representanter
från minoritetsgrupper, utbildning av personal m.m.
Kulturorienterad intervention bland spansktalande
immigranter med LTBI i Virginia (USA) har också
varit framgångsrik (10). Bred och tankeväckande
analys av hälsa och sjukvård av flyktingar från Afrika
presenteras i en annan publikation från Virginia, där
det under rubriken ”Resources to Help in the Care
of African Refugee Patients” finns en förteckning av
webbsidor och böcker (11).
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också påverka adherence. Enligt Mårdby A-C, et al. kan
adherence förbättras genom att individuellt anpassa
informationen kring behandlingen och därför bör
personalen uppmuntra patienter att förmedla sina
upplevelser av medicinering (15).
A. Kulane, et al. använde fokusgruppmetoden för
att studera erfarenheter av TB-sjukvården i Stockholm hos 34 somalier (16). Studiens slutsats var
att en bättre förståelse av patientens upplevelse av
smittskyddsåtgärder är nödvändig för att effektivisera
TB-kontrollen. Som i andra studier möttes LTBI med
skepsis: ”tillståndet finns bara i Sverige”. Skepsisen är
begriplig ty LTBI låter sig inte åskådliggöras på ett
vidlyftigt sätt och förlöper utan symptom. Det finns
andra studier som studerat TB och KAP (knowledge,
attitudes och practices) hos invandrare från Somalia
(17,18). Dock lyckades vi bara hitta en rapport, från
TB-kontrollprogrammet i Nya Zeeland, som jämför
somalier med andra grupper (19). Alla som kommer
från Somalia är inte etniska somalier. Bantu har en egen
kultur och de talar ofta inte somaliska. De hämtades
från Tanzania på 1700-talet och såldes som slavar till
bl.a. Somalia där de har diskriminerats historiskt som
grupp. En studie med fokus på Bantuflyktingar i Buffalo (NY) har åstadkommit både en ökad kunskap om
hälsa hos Bantu och om deras kultur hos socialarbetare
och sjukvårdspersonal (20). CDC tillhandahåller en
överskådlig sammanställning av praktiska råd kring
TB-behandling hos flyktingar från Somalia, användbara referenser och webblänkar (21).
Boris Kan
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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–Vilken fantastisk stund!

Eva Pettersson, överlevde cancer

Man tänker alltför sällan på det – livet – och hur fantastiskt det ändå är.
Har man överlevt cancer är däremot den tanken ständigt närvarande: när man rengör
ugnen, när man storhandlar, när man väntar på bussen. Vardagstristessen blir nämligen
ett underbart tecken på att man har en vardag, att man har hälsan och livet i behåll.
De som löpande stödjer Cancerfonden bidrar till att fler människor får uppleva
städdagar och allt annat som hör livet till. Det är därför vi kallar dem Livsviktiga.
Bli Livsviktig du också, bli regelbunden givare på cancerfonden.se
Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?
020-59 59 59 | cancerfonden.se

SILFs styrelse 2013. Från vänster: Hans Norrgren (skattmästare), Johan Westin (vetenskaplig sekreterare), Göran Günther (ordförande),
Magnus Hedenstierna (facklig sekreterare), Kristina Cardell (redaktör), Maria Werner (vice ordförande), Camilla Lorant (yngreläkarrepresentant),
Anna-Karin Larsson (utbildningsansvarig).

Pfizerstipendiet 2013

Nya medlemmar

Pfizers stipendium 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. 2013 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska
Infektionsläkarföreningens Sekreterare Stephan Stenmark, stephan.
stenmark@vll.se senast den 7 mars 2013. Ansökan bör innehålla
summarisk curriculum vitae, en beskrivning av forskningsprojektet
samt en planerad stipendieanvändning.

Carl-Johan Neiderud, Uppsala

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 Infektionsläkarnas vårmöte i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

Ordinarie:
Lisa Mellhammar, Lund
Torbjörn Larsson, Västerås
Annika Ersson, Östersund
Björn Jakobsson, Sundsvall
Britta Ljungström, Karlskrona
Sofia Sundell, Karlskrona
Magnus Hedenstierna, Huddinge
Hartwig Maetzel, Stockholm
Anders Winstrand, Trollhättan
Ellen Borgh, Borås
Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2013-01-22.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte
får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen
c/o Hans Norrgren
Kung Oskars väg 1,
222 40 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
Älvsjömässan, Stockholm 29 november 2012
Närvarande: 30 medlemmar utöver styrelsen

§1. Ordförande Jan Källman förklarade
mötet öppnat.
§2. Till ordförande för mötet valdes Jan
Källman.
§3. Till sekreterare för mötet valdes Stephan
Stenmark.
§4. Till protokolljusterare valdes Tomas
Vikerfors och Lars Ljungström.
§5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
§6. Dagordningen godkändes.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år
2012 presenterades kort av Stephan Stenmark.
Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på www.infektion.net under mötesprotokoll.
§9. Skattmästaren Hans Norrgren redovisade ekonomiskt bokslut för 2011 för SILF
och för Göran Sterners resestipendiefond.
Revisionsrapporten lästes upp av revisor
Lars Ljungström som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2011. Årsmötet gav sitt
bifall till ansvarsfrihet.
§10. Valberedningens förslag till styrelse
för 2012–2014 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Åsa Hallgårde I valberedningen
har även Per Torsten Holmdahl och Jonas
Sundén Cullberg ingått.
Årsmötet valde enhälligt enligt följande
förslag:
Ordförande (1 år): Göran Gunther (nyval).
Vice ordförande (2 år): Maria Werner (omval).
Facklig sekreterare (2 år): Magnus Hedenstierna (nyval).
Skattmästare (2 år): Hans Norrgren (omval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år): Kristina Cardell (omval).
Övrig ledamot, yngreläkare (2 år): Camilla
Lorant (omval).

Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år
t.o.m. 2013:
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: AnnaKarin Larsson.
Vetenskaplig sekreterare: Johan Westin.
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret
2012–2013 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
Jan Källman valdes t.o.m. 2015. Torsten
Holmdahl som är vald t.o.m. 2013 är sammankallande i valberedningen. Jonas Sundén-Cullberg är vald t.o.m. 2014.
§11. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr för pensionerade medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.
§12. Johan Westin och Stephan Stenmark
presenterade bakgrunden till propositionen
och Medicinska riksstämmans utveckling
de senaste åren. Styrelsen proposition till
förändringar av §7 i föreningens stadgar
godkändes enhälligt.
§13. Jan Källman tackade för sin tid som
SILFs ordförande och skickade med några
områden som han tror att det blir viktiga
att jobba med under det kommande verksamhetsåret.
• Att Samarbetet med de lokala Stramagrupperna och Stramanätverket fortsätter
med en uppdatering av 10-punktprogrammet.
• Att verka för fortsatta SPUR-inspektioner.
• Att besluta om framtiden för vårt vetenskapliga möte. SILF behöver ett möte som
är både av hög vetenskaplig kvalité och
roligt att delta i. En attraktiv mötesplats
för alla medlemmar i SILF.


§7. Information från styrelsen.
Utbildningsansvarige Anna-Karin Larsson
rapporterade från årets genomförda utbildningar och inbjöd till vårutbildningen 2013
i Torekov 22–24/4, tema tropik- och resemedicin. Hösten 2013 ges återigen en kurs
om ortopediska infektioner.
Inbjudan till vårmötet i Örebro 22–24/5
2013.
Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant
rapporterade från Ungt Forum 27/11 som
hölls på ämnet urinvägsinfektioner. Nästa
fallseminarium för ST-läkare genomförs
7–8/2 2013 på Comwell Aspenäs i Lerum.
Ett studierektorsmöte har genomförts och
planeras även för 2013. Socialstyrelsen tar nu
åter över ansvaret för SK-kurserna då Ipuls
läggs ned. SPUK arbetar vidare för att öka
kursutbudet för ST-läkare.
Facklige sekreteraren Stephan Stenmark
informerade om PRISS, protesinfektioner
ska stoppas. Ett kvalitetsarbete tillsammans
med LÖF (Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag) och Svensk ortopedisk förening. Alla kliniker som opererar knä- och
höftledsproteser i landet kommer att ha
genomgått en revision. Arbetet går nu vidare
med att beskriva förslag på bra handläggning
inom tre centrala områden. Optimering av
patienterna, profylax och tidig upptäckt av
infektion. SILF fortsätter att vara aktiva i
projektet.
Socialstyrelsen har godkänt namnbytet
på vår specialitet från Infektionsmedicin
till Infektionssjukdomar.

Vetenskaplige sekreteraren Johan Westin
informerade om att pris för bästa poster
tilldelats Bo Svenungsson och pris för bästa
presentation gått till Anna Holmberg. Priserna delades ut på föreningens middag
28/11 som hade temat Dåtidens hälsa, i ett
samarrangemang med MSD. Programmet
var mycket uppskattat.
Redaktören Kristina Cardell tackade för
inkomna bidrag till tidningen under det
gångna året och uppmuntrade till fortsatta
idéer för kommande artiklar och reportage. Utgivningsplanen för 2013 med fyra
nummer och en matrikel är fastlagd.
Vice ordföranden Maria Werner informerade om genomförda och pågående revisioner av vårdprogrammen. Under 2013
kommer en ny version av programmet för
urinvägsinfektioner.
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STÖD WWF

Din kyl behöver hjälp. Mycket av energin den använder producerar avfall,
förstör atmosfären och förändrar klimatet. Men det går att ändra på. Vi
jobbar världen runt för att myndigheter, företag och invånare ska kunna
välja bättre energilösningar. Du kan också hjälpa till genom de val du
gör. Se vilka alternativ som finns på wwf.se

Spitsbergen, Norway. © Wild Wonders of Europe / Ole Joergen Liodden / WWF-Canon

Hjälp oss
rädda kylskåpet

§14. Avtackning av Jan Källman som slutar
efter 3 år som ordförande och Stephan
Stenmark som slutar efter 6 år som facklig
sekreterare.
§15. Ordförande tackade mötesdeltagarna
och avslutade mötet.
Jan Källman Ordförande
Stephan Stenmark Sekreterare
Tomas Vikerfors Protokolljusterare
Lars Ljungström Protokolljusterare

Kallelse till
Ordinarie
årsmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 22 maj 2013
kl. 17.00–18.00
Universitetssjukhuset, Örebro

Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
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.
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 14 000 kr. Skriftlig ansökan
med kortfattad meritförteckning samt beskrivning av målsättningen med resan/konferensen
skall insändas elektroniskt till Sekreteraren Stephan Stenmark stephan.stenmark@vll.se.
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2013.
Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond:
1§

2§

3§

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
–
–

–

–

–
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet.
Val av mötessekreterare.
Val av protokolljusterare.
Godkännande av
kallelseförfarandet.
Godkännande av dagordningen och
ev. övriga frågor.
Information från styrelsen
Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2012.
Rapport från skattmästaren.
Revisorernas berättelse gällande
2012 års bokslut. Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Val.
Styrelsen
Revisorer för verksamhetsåret
2013-2014: 2 ordinarie,
1 suppleant.
Ledamöter i Svenska
Läkaresällskapets fullmäktige,
1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.
Ledamot i Specialistföreningarnas
representantskap i Sveriges
Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie,
1 suppleant.
Val av 1 ledamot till valberedningen
Fastställande av årsavgift för 2013.
Verksamheten år 2013.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
Välkomna!
Magnus Hedenstierna,
Facklig sekreterare

4§
5§

6§

7§

8§

9§

10§
11§

12§

Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet infektionssjukdomar i vidaste mening men också att befrämja framtagande av effektivare vårdmetoder
för personer med infektioner.
Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt bidrag till
en studieresa inom eller utom Sverige för deltagande i en medicinsk konferens där
infektionsproblem kommer att behandlas.
Stiftelsens styrelse skall utgöras av styrelsen för Svenska Infektionsläkarföreningen i
den mån dess medlemmar vill åtaga sig detta icke arvoderade uppdrag. Styrelsen för
fonden lär dock lägst bestå av tre medlemmar inklusive Svenska Infektionsläkarföreningens ordförande och dess skattmästare.
Styrelsen förvaltar dess tillgångar som skall vara insatta på bank eller annan penninginstitution lydande under Finansinspektionen eller placeras i fullgoda värdehandlingar.
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras minst tre medlemmars närvaro. Ordinarie sammanträde med styrelsen äger rum årligen en gång före
februari månads utgång. Ytterligare ett ordinarie styrelsesammanträde skall hållas
för beslut om utdelning av resestipendium. Extra sammanträde hålls när så av någon
styrelseledamot påkallas.
Stiftelsens styrelsemöten inklusive dess årsmöten protokollföres. Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. För utdelningsändamål må endast disponeras 9/10 av
för året tillgängliga avkastningsmedel. Resten tillföres kapitalet. Räkenskaperna skall
granskas av en kvalificerad revisor som jämte suppleant för denne utses av styrelsen
för ett kalenderår i sänder.
Revisorn skall före utgången av februari månad avgiva berättelse över sin granskning,
varvid revisorn har att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Tillstyrker revisorn
ansvarsfrihet skall sådan anses vara lämnad. Har revisorn ej tillstyrkt ansvarsfrihet skall
frågan om godkännande av bokslutet hänvisas till Svenska Infektionsläkarföreningens
årsmöte som en särskild punkt i dess dagordning.
Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt att stiftelsens
resestipendium är till ansökan ledigt före en viss datum. Berättigad att söka är infektionsläkare (under utbildning eller redan specialist) samt annan personal arbetande
på en infektionsklinik inom Sverige. För den senare kategorin sökande gäller dock att
de skall arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.
Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för infektionsspecialiteten som tillföres av de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa.
Resebidraget får dock ej ges till samma person som erhållit stipendiet tidigare.
Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda
kostnader.
Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929
om tillsyn över stiftelser. Den är ej registrerad i Stiftelseregistret enl. stiftelselagen
(1994:1220).
Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkarföreningen
c/o Svenska Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.
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Kongresser & Möten 2013
5 mar

Symposium: Perspectives on receptins
and resistance
Nobel Forum, Karolinska Institutet

30-31 maj	Infections in the Elderly: Prevention and Management
Rome, Italy
www.escmid.org

11-12 mar	Livshotande infektioner
Stockholm
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

31 maj-1 jun	Hot Topics on Infections in the Critically Ill Patient
Nafplio, Greece
www.escmid.org

18-22 mar	Tuberkulos
Stockholm
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

17-21 jun	Technical Workshop for Basic and Clinical Parasitology
Porto, Portugal
www.escmid.org

22-24 mar

2nd ESCMID Conference on The Impact of Vaccines
on Public Health
Prague, Czech republic
www.escmid.org

20-22 jun	Antifungal Resistance and its Challenges in the
Management of Invasive Fungal Infections
Sibiu, Romania
www.escmid.org

23-24 mar	Endemic and Emerging Infectious Diseases in
the Mediterranean Countries
Limassol, Cyprus
www.escmid.org

23-28 jun

8-12 apr

26-30 aug	Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic
Villars-sur-Ollon, Switzerland
www.escmid.org

Klinisk tropikmedicin
Stockholm
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

Mechanisms of Antimicrobial Resistance:
A Practical Approach
Palma de Mallorca, Spain
www.escmid.org

22-24 apr	Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs
– Tropik- och resemedicin
Torekov

2-4 sep

22-26 apr

5-8 sep	NSCIMD (SSAC)
Aarhus, Denmark
http://www.nscmid2013.dk

Sepsis på akutmottagningen och IVA
Linköping
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

24-28 apr	ILC-International Liver Congress, EASL
Amsterdam, The Netherlands
http://www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.
aspx
25-26 apr	Antimicrobial Stewardship in Hospitals
Zeuthen near Berlin, Germany
www.escmid.org
27-30 apr	ECCMID
Berlin, Germany
http://www.congrex.ch/eccmid2013/
28 apr-1 maj 29th Annual Clinical Virology Symposium
Daytona Beach, Florida
http://www.clinicalvirologysymposium.org/
22-24 maj	Infektionsläkarföreningens vårmöte
Örebro

Meningitis Update 2013
Izmir, Turkey
www.escmid.org

9-12 sep	Bioinformatic Tools in Clinical Microbiology
Santander, Spain
www.escmid.org
9-12 sep	ICAAC 2013
San Fransisco, California
http://www.icaac.org
23-27 sep	Akut och kronisk leversjukdom, SK-kurs
Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser
29 sep-	Infectious Diseases in Pregnant Women,
3 okt
Fetuses and Newborns
Bertinoro, Italy
www.escmid.org
7-11 okt	Antimikrobiell terapi, SK-kurs
Skåne
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

24-25 maj	Educational Programme on Transplant
Infectious Diseases
Madrid, Spain
www.escmid.org

14-18 okt	Inflammatoriska systemsjukdomar, sk-kurs
Uppsala
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

24-25 maj	Bacterial Infections in Cirrhosis
Barcelona, Spain
https://events.easl.eu

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

27-29 maj

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

Gaining Expertise on Mycobacterial Infections
Paris, France
www.escmid.org
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