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Tiden flyger och snart är det sommar. Innan dess är det dags att sam-
manstråla i Helsingborg för årets Infektionsvecka och mikrobiologiskt 
vårmöte. Vi ser fram mot ett av vetenskap och möten mellan kollegor 

välmatad vecka. Vad finns av intresse för oss inom infektion i debatten annars? 
Det jag främst tänker på är inte relaterat till enbart våra intressen, men kom-

mer sannolikt att ha stor betydelse i framtiden. Tre utredningar har vi att dis-
kutera. Den första är den Stiernstedtska, om hur vi ska bli effektivare i vården. 

Där finns mycket tänkvärt. Sverige har lägst andel allmänläkare i EU och ett 
stort antal sjukhusläkare. Specialister bör i större utsträckning finnas i primär-
vårdens första linje är ett delförslag. Dock är det så att infektionssjukdomar är 
lokaliserat till regionsjukhus och länssjukhus och vi finns inte med som en na-
turlig del närsjukvården. Ska det fortsatt vara vår hållning? Den andra är utred-
ningen ”ny indelning av län och landsting” med förslaget sex regioner i landet. 

Inte oväntat blev det stor debatt. Utredningens utgångspunkt har varit jämn-
starka regioner, kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling, förmåga 
att ansvara för hälso- och sjukvård inklusive regionsjukvård, utgånget från be-
fintliga samverkansmönster. Det vi sett i landet fram till nu, oavsett utredning-
en, är en frekvent regionbildning. Den nuvarande indelningen i län/landsting 
kanske har spelat ut sin roll och blivit ineffektiv, vilket inte minst kan ses t ex. 
när det gäller hanteringen av barnvaccinationer, som kan variera stort i landet 
när 21 landsting äger frågan var för sig. Om vi lyfter blicken från enbart sjuk-
vården har regionbildningen i t ex. södra Sverige betytt mycket för utveckling 
och demokratiskt inflytande över resurserna. Den tredje utredningen ”ökad 
följsamhet till nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvården” är i sin linda 
och kommer att behandla svårigheten att uppfylla hälso-och sjukvårdslagens 
krav på likvärdighet för medborgarna var man än befinner sig. Här är utgångs-
punkten att vården idag är ojämlik och att nationella kunskapsstöd används i 
begränsad omfattning. Där reses frågan om riktlinjer för vård och behandling 
ska vara tvingande. Vad som inryms i detta är oklart. Det har t.o.m. diskuterats 
lagstiftning (minns Stefan Lövens ”linjetal” efter valet), vilket jag tror skulle 
vara olyckligt. Skicklighet i diagnostik och behandling innebär också kunskap 
om när man bör och kanske ibland, för patientens bästa, måste avvika från reg-
ler och riktlinjer. SILF vill gärna vara med och ta ansvar genom remissvar och 
diskussion om framtiden. Det finns många frågor att ta ställning till.

Med detta sagt går jag ut i solen och hoppas att vi ses i Helsingborg.

Göran Günther
ordförande

Kära kollegor och vänner!
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  ZIKAVIRUS

Zikavirus - viruset och
dess epidemiologi 

Arboviruset¹ Zika är ett enkelsträngat 
RNA-virus i Flaviviridae-familjen, ge-
nus flavivirus². I samma familj ingår 
även Denguevirus (DENV), Gula fe-
bern virus (YFV), West Nile virus 
(WNV), Japansk encefalit virus (JEV) 
och fästingburen encefalit (Tick Bor-
ne Encephalitis, TBEV)³. 

Zikaviruset (ZIKV) ingår i samma 
klad som Spondwenivirus (SPOV) 
och är nära besläktad med de fyra 

serologisk typerna av DENV med ungefär 
43 % aminosyraidentitet i virala polypro-
teinet (och i ectodomain E).

ZIKV isolerades för första gången 1947 
i en febrig rhesusmakak (Macaca mulatta). 
Denna apa (Rhesus 766) hade inom ramen 
för ett forskningsprojekt om Gula febern 
placerats i Zika-skogen i Entebbe, Ugan-
da. Sera från apan inokulerades därefter i 
möss och efter 10 dagar så var alla möss 
som inokulerats intracerebralt sjuka och 
viruset kunde isoleras från mössens hjärn-
vävnad4. Efter denna upptäckt isolerades 
ZIKV från myggarten Aedes africanus vid 
flera tillfällen men inga sjukdomsfall hos 
människa identifierades5. Dock genomför-
des en seroprevalensstudie av befolkningen 
i olika delar av Uganda som visade en pre-
valens av antikroppar mot ZIKV på 6.1 % 
vilket indikerade att humaninfektioner fö-
rekommit6. Därefter har seroprevalensstu-
dier genomförda på 1950- och 1960-talet 
påvisat en bredare geografisk spridning 
av humaninfektioner (Nigeria, Östafrika, 
Indien, Thailand, Vietnam, Filipinerna, 
Egypten och delar av Malaysia)7. Detta 
har senare bekräftats genom sekvensering 
av olika ZIKV-isolat som visar på en ut-
veckling av två stammar, en Afrikansk och 
en Asiatisk. 

De första sjukdomsfallen orsakat av 
ZIKV identifierades hos tre personer i Ni-
geria 1953 och därefter förflöt det 57 år då 
enbart 13 naturligt förvärvade humanfall 
rapporterades8,9.  Det var därmed oväntat 
med det stora utbrottet av ZIKV 2007 på 
flera öar i delstaten Yap i Mikronesiens fe-
dererade stater vilket resulterade i ca 5000 
estimerade fall i en population på 6700 
personer10. Detta utbrott följdes därefter 

av utbrott i Franska Polynesien 2013 – 
2014 med ca 32000 misstänkta fall11.  

Det har även förekommit utbrott i 
Oceanien, Nya Kaledonien (2014), På-
skön (2014), Cooköarna (2014), Vanu-
atu (2015), Solomonöarna (2015), Fiji 
(2015), Samoa (2015) och Amerikanska 
Samoa (2016)12. Utöver dessa utbrott har 
enbart sporadiska fall av ZIKV rapporte-
rats de senaste åren från Thailand, Östra 
Malaysia (Sabah), Kambodja, Filippinerna 
och Indonesien.  

ZIKV identifierades för första gången 
på den amerikanska kontinenten Amerika 
i mars 2015 när ett utbrott av exantema-
tös sjukdom noterades i Bahia, Brasilien. 
ZIKV har sedan dess spridits snabbt och 
WHO skriver i en lägesrapport 31 mars 
2016 att på den amerikanska kontinen-
ten i världsdelen Amerika har nu 33 län-
der/territorier rapporterat lokal spridning 
(inkluderande länder i Syd- och Central-
amerika, Karibien och Nordamerika (i.e. 
Mexiko)13. I september 2015 rapporterade 
Brasilien att de noterat en ökning av ny-
födda med mikrocefali i samma område 
som fall av ZIKV först noterades och Fran-
ska Polynesien har rapporterat att de i en 
retrospektiv studie av utbrottet 2013-14 
identifierat en ökning av vuxna fall med 
Guillain-Barrés syndrom (GBS) som miss-

tänks vara associerade till infektion med 
ZIKV. Från utbrottet i Franska Polynesien 
har retrospektiva studier även visat på en 
ökning av fall av medfödda missbildningar 
(inklusive mikrocefali) som misstänks vara 
associerade till infektion med ZIKV14. 

Mellan oktober 2015 och april 2016 har 
Brasilien rapporterat 6906 misstänkta fall 
av mikrocefali och/eller missbildningar i 
CNS samt 227 dödsfall. Av dessa 6906 fall 
har utredning skett av 2860 fall och 1046 
av dessa fall har konfirmerats som mik-
rocefalifall och/eller annan neurologisk 
medfödd missbildning. Av de 227 döds-
fallen (som skedde under graviditet och 
efter födsel) hade 51 mikrocefali och/eller 
medfödd missbildning av CNS, 148 ut-
reds fortfarande och 28 har blivit avskriv-
na från utredningen. Majoriteten av fall 
har rapporterats från nordöstra delen av 
Brasilien15. Den 1 februari 2016 deklare-
rade Världshälsoorganisationen WHO att 
ansamlingen av mikrocefalifall och andra 
neurologiska komplikationer rapporterade 
från Brasilien och Franska Polynesien ut-
gör ett internationellt hot mot folkhälsan 
(eng. Public Health Emergency of Interna-
tional Concern).

Den globala utbredningen av ZIKV är 
sannolikt underskattad för Afrikanska och 
Asiatiska länder och det finns en rad tänk-

CDC scientific photographer James Gathany.
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bara förklaringar till detta. Bland annat att 
det föreligger en otydlig och odramatisk 
symtombild för majoriteten av infektera-
de, att i endemiska områden har kvinnor 
även immuniserats innan de når fertil ål-
der och att det behövs tillgång till en av-
ancerad differentialmetodik för gruppen 
Flavivirus (och för många länder är detta 
en väldigt dyr metodik). Påfallande är ock-
så att resultat från grundforskning väsent-
ligen saknas i dagsläget och de rekommen-
dationer som tas fram baserar sig nästan 
uteslutande på epidemiologiska data från 
områden drabbade av ZIKV. 

Transmission
ZIKV sprids nästa uteslutande via myggor 
och generella reserekommendationer så-
som att överväga använda täckande kläd-
sel, myggstift och att sova under myggnät 
gäller således även för vistelse i områden 
med förekomst av ZIKV. De två myggar-
ter som både laborativt och epidemiolo-
giskt visat sig vara mest kompetenta att 
sprida sjukdomen är Aedes aegypti samt Ae-
des albopictus. Smittspridning via A aegypti 
ligger bakom de största utbrotten av ZIKV 
då denna till skillnad från A albopictus 
sticker flera gånger mellan äggläggning, 
föredrar att sticka människor samt har lätt 
för att anpassa sig till urbana miljöer in-
klusive att stickas inomhus. A aegypti fö-
rekommer i det tropiska bältet runt jorden 
och har i Europa endast påträffats på Mal-
ta. A albopictus finns däremot etablerad i 
medelhavsregionen och har påträffats så 
långt upp som södra Tyskland16. Utöver 
icke-humanprimater i Afrika har man inte 
lyckats isolera ZIKV från en naturlig tänk-
bar reservoar. I utbrottsregioner där apor 
saknats (t.ex. ön Yap och Franska Polyne-
sien) har troligen människan fungerat som 
reservoar.

Ett fåtal fall av sexuell transmission av 
ZIKV har rapporterats från Italien, Frank-
rike och USA. Alla fall har uppvisat sam-
ma mönster där en manlig partner (med 
eller utan sjukdomssymptom) återvänder 
från område med spridning av ZIKV och 
har oskyddad sex med kvinnlig partner (ett 
fall av MSM finns också beskrivet). Mellan 
3-19 dagar efter mannens symptomdebut 
utvecklar den kvinnliga partnern symptom 
vilket konfirmerats laborativt som infek-
tion med ZIKV. Ingen av fallbeskrivning-
arna har inkluderat status för semen, men 
i fyra andra fall utan sexuell partner be-
skrivs PCR-positivitet varav två därtill har 
odlingsverifierad Zikaförekomst i semen. 

ZIKV-RNA har påvisats i bröstmjölk hos 
två patienter från Franska Polynesien, 
dock kunde man inte i dessa fall odla fram 
virus varför smittsamheten är oklar.

Bloddonatorer kan vara asymtomatiska 
vid donationstillfället och vid utbrottet i 
Franska Polynesien hittades 42 asymtoma-
tiska donatorer smittade i en retrospektiv 
studie varav 11 utvecklade symptom 3-10 
dagar efter donationen17. Blodgivning ef-
ter vistelse i tropiska länder är i Sverige 
inte tillåtet under den närmaste tiden efter 
hemkomst enligt Socialstyrelsens regler för 
blodgivning.

Klinisk bild och sequelae
Den som insjuknar får vanligen symtom 
2-7 dagar efter att ha blivit stucken av en 
infekterad mygga. En inkubationstid på 
3-12 dagar har beräknats utifrån ett fåtal 
fallbeskrivningar. Enstaka rapporter med 
frivillig direktinjektion (3,5 dagar) och fall 
av sexuell överföring (3 dagar) tyder på att 
inkubationstiden kan vara kortare18. 

En stor andel av infekterade får ett helt 
asymtomatisk förlopp och vanligtvis ger 
zikainfektion inga komplikationer och 
kräver mycket sällan sjukhusvård. Döds-
fall är mycket sällsynta och finns endast 
beskrivna hos enstaka patienter med all-
varliga underliggande sjukdomar. Men 
en av fem utvecklar symtom och de van-
ligaste symtomen är feber, icke-purulent 
konjunktivit, artralgi och makulopapulösa 
hudutslag vilka avklingar inom en vecka19.  
Även myalgi och huvudvärk förekommer. 
Bifasiskt sjukdomsförlopp har rapporterats 
i ett fåtal fall men har då inte laborativt ve-

rifierats med visshet för ZIKV i båda faser-
na. Genomgången infektion förmodas ge 
immunitet. Differentialdiagnoser är bland 
annat andra sjukdomar som sprids med 
myggor och sjukdomar som ger feber, till 
exempel Dengue, Chikungunya och i fö-
rekommande områden malaria (även som 
samtidiga infektioner). 

Mikrocefali och/eller andra neurologis-
ka störningar som sannolikt är kopplade 
till kongenital infektion med ZIKV har 
uppmärksammats i och med den rapporte-
rade ökningen i Brasilien. Dock råder det i 
dagsläget en del oklarheter med dessa data 
från Brasilien. Ovanligt få fall av mikro-
cefali (i medeltal 163 fall/ år) har rappor-
terats åren innan utbrottet20. Först under 
mars månad 2016 har den Brasilianska 
definitionen av huvudomfång ändrats från 
33 cm till de WHO-rekommendationer 
som gäller för pojkar < 31,9 cm och < 31,5 
cm för flickor. Fram till nu har rapporte-
ring av de Brasilianska siffrorna baserats 
på misstänkta fall av mikrocefali och inte 
(som rekommenderat) konfirmerade fall21. 

I en retrospektiv studie på material från 
Franska Polynesien kunde man notera en 
ökning i frekvensen av mikrocefali mot-
svarande en estimerad risk på 1 % för 
mikrocefali om modern hade infekteras 
av ZIKV under första trimestern. Detta 
ligger långt under den estimerade risken 
för fosterskador som induceras av flera 
andra infektioner, t.ex. 13 % för primär 
CMV. Men här bör man beakta immu-
nisering tidigt i livet kontra utbrott i en 
naiv population. Endast 1-4% av gravida 
kvinnor smittas primärt med CMV, under 
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utbrottet i Franska Polynesien kunde man 
retrospektivt estimera en seroprevalens hos 
66 % av befolkningen för det nyintrodu-
cerade ZIKV22. ZIKV-RNA har påvisats i 
fostervatten samt i hjärnvävnad hos foster 
och nyfödda med mikrocefali. I en nyli-
gen publicerad fallbeskrivning av en Finsk 
kvinna som smittats i Centralamerika un-
der första trimestern kunde ZIKV endast 
odlas fram från fostrets hjärna, vilket kan 
tyda på en neurotropism hos viruset. In-
tressant är också i denna beskrivning att 
kvinnan var PCR-positiv (i blod) 4 och 10 
veckor efter symptomdebut men PCR-ne-
gativ efter genomförd abort23. Även andra 
neurologiska störningar som sannolikt är 
kopplat till kongenital ZIKV-infektion un-
der hela graviditeten har föreslagits, men 
solida data saknas i dagsläget för detta. 
   Från områden med spridning av ZIKV 
har även en ökning av fall av Guilla-
in-Barrés syndrom (GBS) rapporterats. 
Majoriteten av dessa fall har korrelation 
med föregående zikaliknande symtom. 
Före utbrottet i Franska Polynesien note-
rades 3-10 GBS fall per år i landet men 
under det fem månader långa utbrottet 
ökade antalet fall till 42 st. Av dessa hade 
88 % zikaliknande symtom före uppkomst 
av GBS-komplikationer. Serologiska tester 
kunde i de flesta fallen utesluta GBS in-
ducerad av andra agens (såsom; Campylo-
bacter jejuni, HIV; CMV, EBV, HSV1 och 
HSV2)24. I dagsläget finns ingen överty-
gande förklaringsmodell för mekanismer-
na hur ZIKV kan orsaka GBS. Studier 
genomförda in silico indikerar att vissa 
ZIKV-epitoper skulle kunna mimikera 

epitoper på våra kroppsegna protein; in-
fektion och därmed bildande av antikrop-
par mot ZIKV-epitoperna skulle därmed 
kunna trigga igång autoimmuna processer 
mot neurologiska funktioner. 

Enstaka kliniska fallrapporter har också 
visat att infektion med ZIKV kan kopplas 
till fall av akut myelit, meningoencefalit 
och akut disseminerad encefalomyelit.

Diagnostik och Behandling
Säkraste diagnostiken för att fastställa in-
fektion med ZIKV är påvisning av virusets 
arvsmassa med molekylära metoder i prov 
från blod, eller i urin, under cirka 7-10 
dagar efter insjuknande. Viralt RNA har 
även påvisats med RT-PCR i semen, saliv 
och bröstmjölk. Då mängden cirkulerande 
virus har visats sig variera mellan asymto-
matiska och symtomatiska sjukdomsfall 
kan en kombination av provmaterial ökar 
detektionsgraden25,26. Användningen av 
molekylära detektionsmetoder i tidig fas 
har såväl hög specificitet och sensitivitet 
givet att metoderna är väl uppdaterade. En 
kontinuerlig in silico övervakning av mo-
lekylära metoder är att rekommendera då 
sekvensunderlaget för ZIKV-PCR-design 
för tillfället är begränsat samtidigt som an-
talet nya sekvenser väntas öka.

Senare i sjukdomsförloppet kan virus-
specifika antikroppar påvisas i blod från 
patienten. Den serologiska diagnostiken 
kompliceras av att det föreligger korsre-
aktivitet mellan antikroppar riktade mot 
ZIKV och närbesläktade flavivirus. I po-
pulationer med endemiskt flavivirus är 
således serologiska tester problematiska, 

men träffsäkerheten ökar för turister från 
icke-endemiska områden och yngre barn. 
Ytterligare faktorer som påverkar den se-
rologiska diagnostiska bedömningen är 
vilket antigen (virusprotein) som anti-
kroppstesterna är baserade på, tillgången 
till parade prov för påvisning av en anti-
kroppstiterstegring samt om provet är ta-
get i tidig eller sen fas. Dessa faktorer kan 
vara helt avgörande för riktigheten i en se-
rologisk diagnos. Enbart påvisning av IgM 
eller IgG antikroppar riktade mot ZIKV är 
därför sällan konklusivt utan ett samman-
taget resultat från flera olika test bör ligga 
till grund för en laborativ diagnos. De ini-
tiala serologiska analyserna, som vanligtvis 
utgörs av ELISA och IF, bör också följas 
upp med påvisning av ZIKV-specifika 
neutraliserande antikroppar, vilkas före-
komst i serum konfirmerar diagnosen.  

Det finns ingen rekommenderad be-
handling mer än understödjande behand-
ling. Patienter bör dock undvika icke-ste-
roida antiinflammatoriska/antireumatiska 
medel s.k. NSAID:s då sjukdomsbilden är 
svår att skilja från infektion med hemorr-
hagiska flavivirus. Vaccin saknas i dagslä-
get. Sjukdomen är inte anmälningspliktig.

För den som önskar vidare förkovring 
kan vi varmt rekommendera två nyutgivna 
och utförliga Reviews: Petersen LR et al. 
2016. Zika Virus. NEJM, Mars 30 2016 
samt Musso D, Gubler DJ. 2016. Zika Vi-
rus. Clin. Micrbiol. Rev 29:487-524.

Thomas Tolfvenstam
Specialistläkare, Med.dr., Enhetschef
Folkhälsomyndigheten. Enheten för 

beredskaps och smittskyddsdiagnostik

Pontus Juréen
PhD, Utredare, Folkhälsomyndigheten

Enheten för beredskaps och smitt-
skyddsdiagnostik

Nina Lagerkvist
PhD, Utredare, Folkhälsomyndigheten

Enheten för beredskaps och smitt-
skyddsdiagnostik

Mikael Magnusson
Utredare, Folkhälsomyndigheten

Enh. för beredskap och krishantering
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Malaria på vita duken
Bland mänskliga åkommor är infek-
tionssjukdomar särskilt intressanta 
ur en historisk synvinkel. Malaria är 
ett bra exempel, och kanske är det 
därför filmer har hänvisat till malaria 
vid flera tillfällen. I vissa filmer lyck-
ades man ge en korrekt beskrivning 
av sjukdomen, i andra fall offrades 
sanningen för en mer spännande 
handling. Sammantaget uppmanar 
filmer oss att se på sjukdomen med 
andra ögon.

Malaria orsakas av parasiter tillhö-
rande genus Plasmodium och 
sprids genom bett av den honli-

ga myggan Anopheles. 
Under slutet av 1800-talet upptäck-

te den franska militärkirurgen Alphonse 
Laveran parasiten medan han tittade på 
färskt blod från sjuka soldater i mikroskop. 
Härnäst fann Ettore Marchiafava och Ang-
elo Celli att det rörde sig om intracellulära 
kroppar, fast inte bakterier, som döptes till 
Plasmodia. 

Man visste redan vid tidpunkten då The 
Eve of St. Mark (John M. Stahl, 1944) 
filmades att smittämnet var en parasit. I 
denna film kämpar en grupp amerikan-
ska militärer under andra världskriget mot 
malaria på Filippinerna och en av dem be-
skyller felaktigt ett virus för att vålla sjuk-
domen. Dialogen lyder: ”Sjuk? Bara lite 
påverkad av det viruset”. 

Vid upptäckten av parasiten följde iden-
tifiering av smittspridaren, vilket vi kan 
tacka Ronald Ross och Batista Grassi för. 
Den mångsidiga skådespelaren Vincent 
Price presenteras som en riktig expert på 
malaria i The Eve of St. Mark och påstår 
att det är den honliga Anopheles-myggan, 
som överför protozon till människan: ”Du 
menar egentligen när hon stack dig. Det är 
ju bara de honliga Anopheles-myggorna som 
vi kan beskylla”. 

Hanliga myggan äter nektar och det är 
bara honor som matas med blod. Orätt-
vist vore det om vi endast nämnde Vincent 
Price som sakkunnig i ämnet. Ett flertal 
ytterligare filmer pratar om myggan och 
dess förhållande till malaria: Le salaire de 
la peur (Henri-Georges Clouzot, 1953), 
Llegaron siete muchachas (Domingo Vi-
ladomat, 1957), Next stop Wonderland 
(Brad Anderson, 1998) och At play in the 

fields of the Lord (Hector Babenco, 1991). 
I den sistnämnda bevistar vi resan av ett 

par missionärer i Amazonas regnskog, vil-
kas lilla barn Billy insjuknar i malaria och 
de undrar varför deras kärleksfulla Gud 
skapat myggor som smittat honom. 

De första utvecklingsstadierna av ma-
lariamyggor äger rum i vatten, där vuxna 
honor lägger ägg. 

Hippokrates beskrev det följande i sin 
skrift Om luft, vatten och platser: “De lug-
na, stagnerade och sanka vattnen är jämt, 
under sommaren, varma, tjocka och illaluk-
tande […] De som dricker dem har alltid 
en stor och snörpt mjälte... Det är faktiskt 
under sommaren då dysenteri, diarréer och 
quartana febrar äger rum…” 

Själva beteckningarna malaria och det 
engelska ordet paludism, som ursprung-
ligen betydde dålig luft (från italienskans 
mal aria) respektive mosse (palus på latin), 
hänvisar till denna förbindelse. 

Därför låter det inte orimligt att vatten 
ansågs överföra malariasmittan: ”Några 
män drack smutsigt vatten och blev sjuka 
av dysenterier, malaria och förtvivlan” sa 
Patrick Bergin i sin roll som upptäcktsre-
sanden Richard Burton under en resa efter 
Nilens ursprung i Mountains of the moon, 

Bob Rafelson, 1990). Lite mindre poetisk 
var John C. McGinley som furir O´Neill 
under Vietnamkriget i Platoon (Oliver 
Stone, 1986): “Drick det inte, din dåre! Du 
ska ådra dig malaria”. 

En fördel med vektorburna sjukdomar 
är sannerligen att de generellt inte är smitt-
samma mellan människor. 

Den oroliga mamman som varnar sin 
dotter bör inte lastas när hon säger: “Jag 
vet att de är de enda barnen du kan leka 
med, men var försiktig! De har sjukdomar. 
Malaria, maskar… och dessutom är barnen 
väldigt smutsiga. Jag vill inte att de smittar 
dig med något” (Nowhere in Africa, Caro-
line Link, 2001). Det är emellertid fel när 
en amerikansk sjuksköterska berättar att 
”Inte alla soldater är sårade. Några har ma-
laria, dysenteri, skörbjugg och beriberi. 60 
procent av dem har sådana sjukdomar och 
kan smitta andra med dem” (Cry `Havoc`, 
Richard Thorpe, 1943). 

Epidemiologi
Malaria är en av de mest prevalenta infek-
tionssjukdomarna i världen. Smittrisken är 
nuförtiden begränsad till 97 länder, men 
utbredningen såg annorlunda ut i början 
av 1900-talet. 
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Medan sjukdomen anses som tropisk i 
våra dagar, fanns sumpfeber tidigare i Eu-
ropa och USA. Till och med länder med 
tempererat eller kallt klimat, som Sverige, 
härjades av malaria. 

Filmer skildrar sådana förändringar i 
epidemiologin. Vi kan finna vissa som ta-
lar om malaria i länder där åkomman inte 
längre existerar: Italien, Stromboli (Rober-
to Rossellini, 1950), Von Ryan’s express 
(Mark Robson, 1965), Patton (Franklin 
J. Schaffner, 1970), Cristo si è fermato a 
Éboli (Francesco Rosi, 1979); Grekland: 
Captain Corelli’s mandolin (John Mad-
den, 2001); Bulgarien, Capitaine Conan 
(Bertrand Tavernier, 1996); USA, Duel on 
the Mississippi (Roy William Neill, 1955), 
The great locomotive chase (Francis D. 
Lyon, 1956).

I Spanien utrotades malaria 1961 
tack vare flera insatser. Llegaron siete 
muchachas (Domingo Viladomat, 1957) 
visar en liten, fiktiv by i Spanien som får 
besök av en så kallad Cátedra Ambulante, 
en sammanslutning av politiskt ursprung, 
vars ändamål var att göra propaganda för 
regimen och att främja utbildning och ut-
veckling inom jordbruk, hälsa, och flera 
andra aspekter av samhället. 

De kvinnor som kommer till byn upp-
täcker att byborna periodiskt vidkänns fe-
berepisoder: ”Tidigare var byn frisk. En dag 
avledde borgmästaren om de åar som rann ut 
i en naturell mynning till en damm. Några 
år senare dök febrarna upp”. 

Läkaren i gruppen undervisar byborna 
i sjukdomen och ritar även en mygga på 
tavlan. Vidare försöker hon övertala dem 
att avskaffa källan till sjukdomen: ”Vi 
måste förinta myggorna genom att torrlägga 
dammarna! Endemin kommer aldrig att för-
svinna så länge dammarna finns”.

En annan intressant punkt som ofta be-
rörs i filmer är den stora påverkan mala-
ria utgjorde på militära operationer under 
båda världskrigen: ”Jag vill ha en rapport av 
regementets förlust. De som är sårade, de som 
dödades av malaria och de som dog i strid...” 
(Capitaine Conan), ”Vad är det för mening 
att Williams opererar om de dör av malaria 
efteråt? Vi behöver kinin” (Cry `Havoc`). 

Symptom och fynd
Med avseende på kliniska symtom och 
fynd uppvisar filmer spännande beskriv-
ningar av malaria. 

Feber och dess manifestationer skildras 
oftast i filmer: frossbrytningar (Red dust, 
Victor Fleming, 1932; Battle cry, Raoul 

Walsh, 1955), ymniga svettningar (Three 
came home, Jean Negulesco, 1950; Para-
dise road, Bruce Beresford, 1997), huvud-
värk (Monkey on my back, Andrè de Toth, 
1957), utmattning (The Eve of St. Mark), 
etc. 

På samma sätt som ospecifika symtom 
leder till differentialdiagnostik i den dagli-
ga praxisen, uppmanar de våra aktörer att 
fastställa rätt diagnos. 

Malaria måste alltid tveklöst uteslutas 
hos sjuka resande från endemiska områ-
den, men virusinfektioner (influensa, vira-
la hepatiter, denguefeber…) och tyfoidfe-
ber borde man ta med i beräkningen. 

Historiska kändisar är inte ett undantag, 
liksom Vincent Price påpekar i The Eve of 
St. Mark: ”Jag drömde att jag var Alexander 
den store, döende. Jag kallade på Roxana och 
hon kom närmare. Hon sa: Gå hem. Du be-
höver inte erövra världen. Dessutom har du 
malaria…” 

Alexander den store dog vid 32 års ål-
der efter feber och buksmärtor. Trots att 
dödorsaken är fortfarande oklar, övervägs 
malaria och tyfoidfeber, bland andra in-
fektioner och icke-infektionsrelaterade 
åkommor. 

Önskar man att fördjupa sig i diffe-
rentialdiagnostik så skall man direkt följa 
Gina Lollobrigidas exempel i Never so few 
(John Sturges, 1959), en film som utspelar 
sig i Burma. Medan hennes vän kämpar 
mot malaria står hon vid sängkanten och 
diskuterar diagnosen med läkaren inför en 
djupt imponerad Frank Sinatra: ”Jag har 
sett tyfus och malaria tidigare och känner 
igen sådana symptom. Han har malaria”. 

Kvalsterburen fläcktyfus utgjorde ett 
stort hälsoproblem i Sydvästra Stilla ha-
vet, Burma, Kina och Indien under andra 
världskriget och plågade inte enbart allie-
rade trupper utan även japanska styrkor. 

Inhemsk malaria bidrar till att infödda 
i viss mån utvecklar immunitet mot para-
siten. 

Richard Thorpe, den misslyckade regis-
sören i The Wizard of Oz, filmade Whi-
te cargo (1942) vilken spelades in på en 
gummiplantage i Kongo. Leda och frossa 
slår mot de olyckliga enstaka amerikaner 
som arbetar på plantagen och Walter Pid-
geon berättar förebrående när han blir sjuk 
på nytt: ”Hos den vite mannen är det alltid 
feber. Hos infödingar är det alltid ont i ma-
gen”. Menade han då att infödingar hellre 
led av maskar månntro?
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Malariarecidiv hänvisar till reaktivering-
en av de arter som stannar kvar i levern, 
P. vivax och P. ovale, där parasiten kan re-
aktiveras långt efter den primära infektio-
nen om terminal kur med primaquin inte 
utförts. 

I The Eve of St. Mark berättar furiren: 
”Jag frossade innan du föddes. Egentligen har 
jag fortfarande anfall. Jag tar kinin.” Billy 
Mitchell, en verklig amerikansk general i 
USA:s flygvapen, förvärvade malaria un-
der sin tjänst på Filippinerna och utgör ett 
annat exempel av recidiv i The court-mar-
tial of Billy Mitchell (Otto Preminger, 
1955) med Gary Cooper i huvudrollen: “I 
morgon kommer jag att må bättre, jag har 
lidit av sådana anfall tidigare”. 

En infektion som inte helt botas på 
grund av olämpligt läkemedel, eller fel 
dos, och mindre allvarliga symtom åter-
kommer efter en initialförbättring. “Jag 
kommer att ordna att du åker till Austra-
lien. Där använder man nya läkemedel som 
vi inte har. I Australien skulle du överleva”, 
säger kapten Marsh till Margaret Sullavan 
som löjtnant Smith i Cry ‘Havoc’. Hon 
svarar: ”Jag föreslår en överenskommelse. 
Jag har inte haft anfall på 5 veckor. Ska vi 
diskutera detta vid nästa anfall?”. 

En av sjuksköterskorna på samma för-
läggning i Bataan klargör Sullavans besvär: 
”Hon har elakartad malaria (...) En sorts 
malaria som man inte lyckas bota. Man mår 
bra i flera månader och plötsligt får man ett 

nytt anfall. Varje anfall är svårare, så att det 
dödar dig till slut”. 

Komplikationer 
Koma eller cerebral malaria kännetecknar 
P. falciparum-infektion och bilden visas på 
ett lustigt sätt i filmen Never so few. Det 
första symtomet är sänkt medvetande som 
följs av aggressivitet och förvirring. För 
övrigt är det märkligt att själva patienten, 
helt vaken, försöker övertyga läkaren om 
sin situation: ”- Jag har inte tyfus. – Är du 
läkare eller…? Vad har du för diagnos då? – 
Cerebral malaria.” 

En komplikation vid P. falciparum är 
hemoglobinuri till följd av massiv intra-
vaskulär hemolys. I Out of Africa (Sidney 
Pollack, 1985) drabbas Michael Kitchen 
av svartvattenfeber: ”Min urin är svart”. 
Robert Redford begriper omedelbart sin 
väns tillstånd och berättar i sin tur för Me-
ryl Streep: ”Berkeley är döende”. 

På likadant sätt försämras missionärer-
nas barn i At play in the fields of the Lord, 
då föräldrarna (Aidan Quinn och Kathy 
Bates) diskuterar det på följande vis: ”Billy 
har svartvattenfeber. Han får inte åka hemi-
från. (…) Även indianerna är medvetna om 
att han kommer att dö. Sjukdomen tar sitt 
slut inom 24 timmar”. 

När Audrey Hepburn som nunna ut-
bildar sig inom parasitologi i syfte att 
hjälpa till i Afrika (The nun´s story, Fred 
Zinnemann, 1956) får hon tentera inför 

en grupp examinatorer: ”- Vi skulle gärna 
höra en sammanfattning av de olika kliniska 
bilderna av malaria och skillnader mellan 
kronisk malaria och latent malaria. - Cere-
bral, frossbrytningar, intermittent gallfeber, 
svartvattenfeber och bronkopulmonär”. 

För att avsluta detta kapitel bjuder den 
som skrivit artikeln på en film till dem 
som är förtjusta i triangeldraman: Ho-
mecoming (Mervin LeRoy, 1948). Clark 
Gable rörs djupt av sitt dåliga samvete och 
bestämmer sig för att arbeta som kirurg 
i Europa under andra världskriget. Han 
lämnar sitt bekväma liv och sin älskade 
fru Anne Baxter i USA. Bland andra även-
tyr (till exempel, Lana Turner i rollen av 
sjuksköterska) får han möta mjältruptur 
hos en amerikansk soldat: ”Han är full av 
ancylostom. Masken har sugit upp allt hans 
blod (…) Utan malaria skulle mjälten inte 
ha rupturerat. Han hade malaria för länge 
sedan”. 

Konstigt nog menar man troligen inte 
malaria och maskar förvärvade i Afrika el-
ler Asien utan i USA, då malaria där fort-
farande var endemisk. 

Trots märkbar splenomegali efter uppre-
pade malariaepisoder är mjältruptur ovan-
lig, eftersom den fibros som utvecklas så 
småningom då spelar en skyddande roll. 

Däremot har mjältruptur beskrivits mest 
i samband med akut P. vivax-infektion då 
organet snabbt kan öka i storlek.

Behandling och profylax
Utan tvivel är kinin det läkemedel som of-
tast nämns i filmer. 

Kinin är en alkaloid härstammande från 
kinaträdets bark vars kurativa egenskaper 
var kända redan på 1600-talet i Sydameri-
ka. Ann Sheridan räddar Glenn Fords liv i 
Appointment in Honduras (Jacques Tour-
neur, 1953) genom att behandla honom 
med kinin: ”Jag utvann den från barken 
som Ramírez gav mig”. 

På 1810-talet kunde P. J. Pelletier och J. 
B. Caventou isolera ämnet från barken för 
första gången och därigenom initierades 
modern kemoterapi, trots att okunnighet 
rådde om orsaken till sjukdomen. 

I stumfilmen A trade secret (William 
Haddock, 1915) lyckas en kemist att syn-
tetisera kinin. Hans metod användes av, 
fast nästan 30 år senare, då den syntetiska 
tillverkningen av kinin åstadkoms, av R. 
B. Woodward och William Doering. 

Kinin blir blått fluorescerande efter ul-
traviolett strålning (Charlie Chan’s secret, 
Gordon Wiles, 1936). Dess smak är väl-
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digt bitter, liksom lilla flickan Regina på-
står i Nirgendwo in Afrika (Caroline Link, 
2001): “Kinin är jättebittert och jag kom-
mer att bli blind om jag tar för mycket”. 

Sjuksköterskorna i So proudly we hail! 
(Mark Sandrich, 1943) delar ut kinin 
bland sjuka soldater på Bataan som när de 
tar sin dos, gnyr och håller för näsan för att 
undvika den bittra smaken. 

I terapeutiskt syfte, dock inte mot mala-
ria, får Clark Gable råd om kinin i Gone 
with the wind (Victor Fleming, 1939):  
”- Bonnie suger på tummen hela tiden. Vad 
ska jag göra? - Lite kinin på tummen och du 
får se”. 

Britterna i Indien kom på en mer sofisti-
kerad lösning för att förbättra kinins smak 
1800-talet: Tonic water, en dryck som inne- 
håller kinin och ursprungligen nyttjades 
som profylax mot malaria, blandades ihop 
med gin. 

Om vi noggrant följer det roliga samta-
let mellan en milt berusad Ingrid Bergman 
och Walter Matthau i Cactus flower (Gene 
Saks, 1969), kommer vi att upptäcka ett 
litet fel: ”Har du provat gin tonic med te-
quila? Åh, nej, jag menar... tonic ersätts av 
tequila. - Gin och tequila? – Ja, det kallas 
för mexikan missil. Det sägs att det skyddar 
mot malaria”. 

Nuförtiden är kinins mängd i tonic 

water mindre, och förekommer bara som 
smakämne. 

Filmerna är fullspäckade av återkom-
mande hänvisningar till kinin som både 
behandling och profylax. Särskilt i krigs-
filmer påminns soldater kontinuerligt om 
kinins betydelse för att vara frisk och iakt-
ta sina förpliktelser: ”I denna flaska finns 
kinintabletter. Ni måste ta 10 per dag. Tro 
inte att det inte spelar någon roll. Framgång-
en för bekämpning kan bero på er goda häl-
sa” (Cry ’Havoc’). 

Kunskaper om parasitens leverfas sakna-
des varför läkarna inte kunde komma på 
en lämplig behandling för att rensa bort 
hypnozoiter från levern. 

Därtill användes kinin som profylax un-
der världskrigen trots att dess effektivitet 
var tveksam: ”Hardy, börja med att dela 
ut förebyggande doser av kinin omedelbart” 
(Bataan, Tay Garnett, 1943). 

Andra förebyggande åtgärder som före-
ställs i filmer är ljusa kläder och myggnät.

Kinin uppvisar en febernedsättande ef-
fekt som visas i The torch (Emilio Fernán-
dez, 1950) i samband med influensaepide-
mi (”Det viktigaste nu är att sänka febern 
med kinin och kompresser”), i Mogambo 
(John Ford, 1953) mot en febrerreaktion 
efter vaccination, i They came to Cordura 
(Robert Rossen, 1959) och i Les enfants 

du siècle (Diane Kurys, 1999) vid tyfus. 
Reginas föräldrar blir oroliga om pro-

fylaxen med kinin i Nirgendwo in Afrika: 
”Om hon äter kinin varje dag, kommer hon 
att bli blind”. 

På Institute of Tropical Medicine i Ant- 
werp får Audrey Hepburn undervisning 
i infektionssjukdomar i sällskap av andra 
nunnor, inte alla så duktiga som hon. ”Jag 
har också tappat min snabbhet och mitt min-
ne… av för mycket sol i Kongo. För mycket 
kinin”, säger mikrobiologen när han mär-
ker att en av nunnorna har det svårt att 
hitta tuberkelbakterier i mikroskopen. 

Kinin har biverkningar på synen till följd 
av retinal toxicitet.

Efter att de allierade under andra världs-
kriget förlorade kontrollen över Javas plan-
tager, där det fanns mer än 90 procent av 
världens kininlager, blev det aktuellt att 
tänka på andra alternativ. 

Quinacrine, mepacrine eller Atabrine 
(handelsbeteckning) är en alkaloid ke-
miskt relaterad till mefloquin som utveck-
lades i Tyskland på 1930-talet, och som 
vida användes av trupper i Sydostasien och 
på öar i Stilla Havet. 

I Von Ryan’s Express (Mark Robson, 
1965) försöker Frank Sinatra anskaffa qui-
nacrin för att rädda fångar i ett koncentra-
tionsläger i Italien. Ämnet är egentligen ett 
färgämne som orsakar reversibel gul pig-
mentering av huden och det nämner Basil 
Rathbone som Sherlock Holmes i The wo-
man in green (Roy W. Neil, 1945): ”Titta 
på hans hud, Watson, gul som saffran. Han 
har ätit atebrin för att behandla malaria”.

Avslutningsvis är Monkey on my back 
ett olyckligt exempel av spänning kontra 
vetenskap. Barney Ross var en känd boxa-
re som stred i andra världskriget och blev 
opioidmissbrukare som en konsekvens av 
smärtsamma skador. I filmen är huvudvärk 
det helt dominerande malariasymptomet, 
och morfin blir den enda ”giltiga” behand-
lingen som Barney får: ”Elakartad malaria. 
Hans tillstånd är allvarligt. Feber. Ge honom 
opioider tills vi kan transportera honom till 
Nya Guinea”. 

Adriana Shan Núñez
Specialistläkare

Klinisk Mikrobiologi Skåne

(Stort tack till Kajsa Glimåker och Jesper 
Brantefors för hjälpen. Artikeln till- 
ägnas alla mina kollegor på Klinisk

Mikrobiologi i Linköping)
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Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och  
 ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för  
 2015-2016.
9. Rapport från skattmästaren.

10. Revisorernas berättelse gällande 2015  
 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet  
 för styrelsen. 
11. Val:
 Styrelsen
 Revisorer för verksamhetsåret 2015- 
 2016: 2 ordinarie, 1 suppleant.
 Ledamöter i Svenska Läkaresäll  
 skapets fullmäktige, 1 år:
 2 ordinarie, 2 suppleanter.
 Ledamot i Specialistföreningarnas  

 

 representantskap i Sveriges Läkarför- 
 bund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
 Val av 1 ledamot till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2016.
13. Verksamheten år 2016-2017.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Välkomna! 
Magnus Hedenstierna

Facklig sekreterare

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska 

Infektionsläkarföreningen

Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 12.15-13.30 på Helsingborgs Arena
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  FALLSEMINARIUM

Fallseminarium på ELITE Hotell
Eskilstuna 29-30 augusti 2016

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

Den 29-30 augusti ordnas ett semi-
narium för 18 deltagare. Fallen 
presenteras med s.k. case-me-

todik och utbildningen skall ses som ett 
komplement till SK-kurser. I checklistan 
rekommenderas att man deltar i fallsemi-
narium 1-2 gånger under sin ST. 

Kurslokal
ELITE Hotell i Eskilstuna 

Kurstid
29-30 augusti. Vi startar med lunch och 
avslutar efterföljande dag med sen lunch. 

Pris
3190 kr exklusive moms. Priset inkluderar 
boende i enkelrum samt alla måltider. 

Anmälan
Varmt välkommen med anmälan senast 16 

maj. Detta görs via mail till:
maria.menonen@hansen.se. 

Anmälan skall innehålla namn, klinik, 
adress, telefon(inkl mobil), mailadress, 
ev. specialkost, hur många månader du 
har kvar till specialistkompetens samt hur 
många fallseminarium du har deltagit i ti-
digare och när. 

Skriv också om du har din verksamhets-
chefs godkännande och faktureringsadres-
sen inkl referensnummer. Märk mailet: 
Fallseminarium. 

Bekräftelse och faktura skickas efter att 
anmälningstiden har gått ut. Vår målsätt-
ning är att snarast efter att anmälningsti-
den har gått ut ge besked om vilka som har 
antagits. Vi kommer att prioritera de som 
inte har varit med tidigare och de som har 
kort tid kvar till specialistkompetens samt 
att sträva efter god spridning mellan olika 
kliniker. 

Vid frågor kontakta

Karolina Prytz
karolina.liljedahl-prytz@

regionorebrolan.se
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  HÖSTUTBILDNING

Antibiotika och antibiotikaresistens

Välkommen till Infektionsläkarfören- 
ingens höstutbildning på Högberga 
Gård 24-25 oktober 2016. Höstut-
bildningen kommer i år att ta upp 
olika aspekter av antibiotikabehand-
ling och resistens. 

Höstutbildningen hålls på Hög-
berga Gård med utsikt över 
Stockholms inlopp och med en 

fantastisk vy över de sista skärgårdsöarna 
i farleden in till huvudstaden. Anläggning-
en är centralt belägen på Lidingö.

Välkomna att söka till kursen är spe-
cialister samt ST-läkare. 
Ämnen som kommer beröras är:
• PK/PD, dosering av antibiotika hos 

den svårt sjuka patienten.
• Antibiotikakoncentrationsmätningar. 
• Antibiotikaresistens-mikrobiologi, 

epidemiologi
• Behandling av multiresistenta bakte-

rier
• Empirisk behandling vid ökad före-

komst av antibiotikaresistens
• Antibiotic stewardship

• Krav på vårdhygienska rutiner och lo-
kaler vid ökad resistens

Föreläsare
Christian Giske Mikrobiolog Stockholm
Thomas Grenholm Tängdén Infektionslä-
kare Uppsala
Håkan Hanberger Infektionsläkare
Linköping
Anders Johansson Infektionsläkare, Vård- 
hygien Umeå
Elisabet Nielsen Farmakolog Uppsala 
Erik Eliasson Farmakolog Stockholm

Kostnaden är 5500 kr exkl. moms för 
infektionsläkare som är medlemmar av In-
fektionsläkarföreningen och inkluderar bo- 
ende samt alla måltider. Resan ingår inte. 

Högberga Gård ligger på Lidingö, 6 
km från Lidingöbron utanför Stockholm. 
Med kommunala medel är restiden från 
Stockholms centrum ca 30 minuter.

Anmälan
Senaste anmälningsdatum 17 juni. Delta-
garantalet är begränsat till 40 personer. 

Infektionsläkarföreningens kurser blir 
numera oftast fulltecknade före anmäl-

ningstidens utgång, så anmäl dig tidigt 
för att vara säker på en plats. Anmälnings-
blanketten kommer att finnas tillgänglig 
på www.infektion.net. Fyll gärna i den och 
skicka in via mejl, eftersom detta underlät-
tar vår hantering. Kommunikation inför 
avresan kommer att ske via e-post, så var 
särskilt noggrann med att din mejladress 
är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter an-
mälningstidens utgång skickas bekräftelse 
samt fakturor på anmälningsavgift med 
mera. Slutgiltigt schema skickas mejlledes 
cirka tre veckor före avresan.

Vår kontaktperson Maria Menonen
svarar gärna på frågor.
Maria Menonen Hansen 
Åvägen 17 F, 412 51 Göteborg
Tel. 031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se

Välkommen till fortbildningsmötet!

Anna-Karin Lindgren
fortbildningsansvarig
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  PROGRAM INFEKTIONSVECKAN

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt 
vårmöte i Helsingborg 2016

 Måndag 23 maj

Måndag fm:  Studiebesök och pre-event Workshops

8.30.12.30 Studiebesök på Klinisk Mikrobiologi, Lund

9.00-12.00 Workshop Malariamikroskopi 
 Lokal: Bunkern

10.00-12.15 EUCAST: Teoretisk workshop i
 resistensbestämning med lappdiffusion
 Lokal: Gerda

10.00-12.15  Workshop Automation av odlingsbaserad 
 bakteriologi
 Lokal: Henry

13.00  Öppnande av Mikrobiologiskt vårmöte 
 Lokal: A-hallen

13.15-14.45 Symposium: Staphylococci and Streptococci 
 What´s up?
 Lokal: A-hallen
 Moderator: Magnus Rasmussen, Lund
  13.15-13-50 Protein aggregation as an
 antibiotic design strategy
 Frederic Rousseau, University of Leuven, Belgium
 13.50-14.20 Enemy within – the nasal reservoir  
 for invasive Staphylococcus aureus infections
 Andreas Peschel, University of Tübingen, Germany
 14.20-14.45 Surface protein presentation
 in oral streptococci
 Julia R. Davies, Department of Oral Biology,
 Faculty of Odontology, Malmö University

14.45-15.30 Fika i utställningen

15.30-16.15 Symposium Total lab automation

 Lokal: A-hallen
 Nathan Ledeboer, Wisconsin, USA

16.15-17.15 MiBa + Nationella Informatiklösningar
 för Klinisk Mikrobiologi
 Lokal: A-hallen
 Moderator: Urban Kumlin, Marianne
 Woldstedlund. Karin Tegmark-Wisell

17.30-18.30 Årsmöten FKM (Henry), SFM (Bunkern),
 RFM (Gerda)

18.30- Mingel med fördrink bland utställarna

c:a 19 Sittande middag på Helsingborg Arena, A-hallen

Tisdag 24 maj

7.30-8.15 Frukostsymposier
 1. Diasorin AB - "Clostridium difficile screening:  
 cost-efficiency with GHD’ Johan Van Broeck 
 Bryssel Lokal: Gerda
 2. BD - ”Ta klivet- Automatisera och effektivisera  
 hela faecesdiagnostiken. Svar inom timmar istället  
 för dagar”-föreläsare kommer Lokal: Henry
 3. KS - ”Serologisk diagnostik för mycoplasma och  
 TWAR, dags att sluta?”- Tobias Allander, Maria  
 Rotzén Östlund Lokal: Bunkern

8.15-12.15 Ungt Forum Pneumoni (Utb. för ST-läkare) 
 Lokal:Henry
 8.15-9.00 Samhällsförvärvad pneumoni på akut- 
 mottagningen - primärt mhändertagande. 
 Anders Lundqvist, Borås
 9:00-9:40 Mikrobiologiska fynd vid luftvägsinfek- 
 tioner. Hur ska vi tolka? 
 Martin Sundqvist, Örebro
 9.40-10.10 Rast
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 10.10-10.40 Influensa
 Anna Nilsson, Malmö
 10.40-11.20 ECMO – hur vi gör vid lunginsuf- 
 ficiens i Lund.
 Lars Algotsson, Lund.
 11.20-12.00 Sjukhusförvärvad pneumoni -  
 handläggning och behandling. 
 Jonas Hedlund, Stockholm.
 12.00-12.15 Frågestund.

8.15-10.00   Parallella sessioner
 1. Migration och Resande ur inhemskt infek- 
 tionsperspektiv: Karin Tegmark-Wisell, Gunnar  
 Dahlbäck, Hanna Hallström 
 Lokal: A-hallen
 2. HPV Primär-screening
 Moderator: Christer Borgfeldt, Skånes Universitets-  
  sjukhus. Lokal:Gerda
 -HPV primärscreening vid gynekologisk hälso- 
 kontroll, O. Forslund, Klinisk mikrobiologi 
 Lund - Erfarenheter av organiserad primär  
 HPV-screening av kvinnor 30-60 år, Joakim Dill- 
 ner, Karolin- ska Institutet, Stockholm
 -Uppföljning av HPV-vaccination Anna Söder- 
 lund Strand, Klinisk mikrobiologi Lund

10.00-10.45 Fika i utställningen

10.30-13.00 Studierektorsmöte Infektion
 Lokal: Bunkern

10.45-12.15 Parallella sessioner
 1. 10.45-11.45 Late breaking news
 Zika virus: en uppdatering över det aktuella
 utbrottet.
 Moderator: Sören Andersson Thomas Tolfvenstam,  
 Folkhälsomyndigheten, Wessam Melik, Örebro uni- 
 versitet
 11.45-12.15 Neurosyfilis och Malaria –
 ett historiskt perspektiv,
 Birgitta Castor och Per Nettelbladt
 Lokal: A-hallen
 2. 10.45-12.15 Short talks
 Moderator: Åsa Sjöling, Stockholm
 Lokal: Gerda
 · The respiratory pathogen Moraxella catarrhalis  
 targets collagen for maximal adherence to host  
 tissues. Kristian Riesbeck et al., Klinisk mikro  
 biologi, Universitetssjukhuset, Malmö.
 · The genomes of carbapenem-resistant patho- 
 gens of five different species isolated at a Swedish  
 hospital. Anna Johnning, etal, Chalmers,
 Göteborg
 · Role of a disulfide in the transpeptidase domain  
 of penicillin-binding protein SpoVD. Ewa Bu- 
 kowska-Faniband, Biology, Lund University.
 · Longitudinell studie om neutraliserande anti-  
 kroppar hos HIV-2 infekterade individer.
 Gulsen Özkaya Sahin et al, Medicinsk mikrobio- 

 logi, Skånes universitetssjukhus
 · Quantiferon – TB Gold (QFT) – a challenge  
 for the laboratory. Monika Mastafa et al, Karo-  
 linska universitetssjukhuset, Stockholm
 · Clinical presentation of infective endocarditis  
 caused by different groups of non-beta haemoly- 
 tic streptococci. Magnus Rasmussen et al, Klinis- ka 
  vetenskaper, Lund

12.15-13.15 Lunchmöte om ”Rekommenderade metoder i 
  Svensk Mikrobiologi”
 Martin Sundqvist och Öjar Melefors
 Lokal: Henry

13.15 Infektionsveckan öppnar
 Lokal: A-hallen

13.30-14.45 Keynote lectures
 Lokal: A-hallen
 Next generation sequencing for understanding  
 of infectious diseases
 13.30-14.05 Whole genome sequencing for
 infectious disease epidemiology,
 David Eyre, Oxford, UK

Whole genome sequencing of bacterial pathogens has transfor- 
med our understanding of their transmission and epidemiology. 
Examples of its application to Clostridium difficile and Mycobac- 
terium tuberculosis will be presented. By sequencing of over 1200 
sequential Oxfordshire, UK, C. difficile isolates we have shown 
that only a minority of infections were acquired from other cases 
and most infections arise from a genetically diverse reservoir. This 
challenges the previous assumption that most cases arise from 
se- condary spread in hospitals, and therefore has implications 
for the control and prevention of C. difficile infection in future. 
Data on potential other sources of C. difficile including children, 
and the role of sequencing in TB cluster investigation will also be 
discus- sed. 

David Eyre is currently a clinical lecturer in Infectious Diseases 
and Medical Microbiology at the University of Oxford. He stu- 
died medicine at Cambridge and Oxford, and obtained his PhD 
also in Oxford. His PhD thesis involved use of bacterial whole 
genome sequencing and large epidemiological databases to in- 
vestigate transmission of Clostridium difficile. His current work 
includes applying bacterial whole-genome sequencing to further 
understand the transmission and epidemiology of 3 major anti- 
biotic-resistant threats – Clostridium difficile, Neisseria gonorr- 
hoea, and carbapenem-resistant Enterobacteriaceae.

 14.10-14.45 Can whole genome sequencing
 replace susceptibility testing?
 Neil Woodford, London, UK
 
WGS is increasingly being considered for use in clinical micro- 
biology laboratories. The single test can provide a wealth of data 
on the biology and gene content of pathogens. For most bacteri- 
al species and antibiotic (bug/drug) combinations, the degree of 
susceptibility or resistance measured in vitro (i.e. zone diameter 
or MIC) reflects complex combinations of physiological factors 
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rather than simply the presence or absence of single resistance ge-
nes. Although genome data are regularly ‘mined’ for known anti-
biotic resistance genes, to date relatively few studies have sought 
to correlate resistance phenotypes with WGS-determi- ned ge-
notypes. In 2015, EUCAST established a subcommittee to assess 
the current evidence that WGS data might be used to predict 
antibiotic susceptibility or resistance. This presentation will pro-
vide an overview of this assessment.

Professor Neil Woodford is a Consultant Clinical Scientist and 
Head of Public Health England’s Antimicrobial Resistance and 
Healthcare-Associated Infections (AMRHAI) Reference Unit. In 
addition to running the national reference laboratory for AMR, 
he is a Visiting or Honorary Professor at several universities in the 
UK and overseas. Neil has worked on antimicrobial resistan- ce 
for three decades and has co-authored over 300 publications and 
edited three books on this subject. A Fellow of the Royal Colle-
ge of Pathologists, he sits on many national and interna- tional 
committees and working groups, including the indepen- dent 
Review on AMR, which is led by the economist Lord Jim O’Neill 
and will report to the Prime Minister, David Cameron, in 2016. 
Neil’s key interests are: (i) antibiotic resistance mecha- nisms in 
bacterial pathogens, molecular basis and factors affec- ting disse-
mination; (ii) molecular analysis of resistance elements or genes 
and its use to track dissemination of resistance through bacterial 
populations; and (iii) molecular diagnostics for rapid detection 
of resistance.

14.45-15.30 Fika i utställningen

15.30-17.00 Parallella sessioner
 1. Symposium
 Next generation sequencing-vilka kliniska fråge- 
 ställningar kan den nya tekniken svara på?
 Lokal: A-hallen
 Moderator: Anders Johansson, Umeå
 Fantastiska möjligheter med NGS i praktik och  
 forskning!
 Lars Engstrand, SciLife, Stockholm. 20 min
 Mattias Mild Folkhälsomyndigheten, Sthlm 20 min 
 Men hur? - Kliniska exempel. 40 min
 Deltagare: Martin Sundqvist, Lars Engstrand,  
 Mattias Mild, Anders Johansson
 2. Symposium: Metagenomics
 Moderator: Lars Hederstedt, Lund
 Lokal: Gerda
 ·15.30-16.15 Metagenome assembly and
 characterization using high-throughput chromo- 
 some conformation capture data
 Martial Marbouty, Institut Pasteur, Paris, France
 16.15-16.40 Identifying and diagnosing emer- 
 ging infectious disease in animals using novel se-
 quencing-based approaches.
  Fredrik Granberg, Swedish University of Agri- 
 cultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
 16.40-17.00 Exploring the diversity of drin- king 
 water bacteria
 Catherine J. Paul, Lund University, Sweden.

17.00-18.30 Postervernissage med mingel och förrätt
 Lokal: A-hallen

19.30 Middag Dunkers kulturhus

Onsdag 25 maj

6.30-7.15 Spring för sepsisfonden

7.40-8.25 Frukostsymposier
 1. Gilead- “Cardiovascular disease in HIV-Data  
 rewiev” Dr Paddy Mallon, Dublin Lokal: Gerda
 2. Abbvie-“Real World Evidence in HCV-chal- 
 lenges” Robert de Knegt, Nederländerna
 Lokal: Henry
 3. BD. “Ökad vårdkvalitet i klinik genom snabb- 
 are diagnostik av mag-tarminfektioner
 "Svar inom timmar istället för dagar”
 Föreläsare kommer. Lokal: Bunkern

8.30-10.00 Fria föredrag, utvalda från inskickade abstract,  
 fyra från vardera sektioner: Infektionssjukdomar  
 och Klinisk mikrobiologi. Lokal: A-hallen
 Moderatorer: Anita Hällgren, Linköping, och
 Sören Andersson, Örebro
 • Borrelia DNA i ledvätska - 10 års erfarenhet. 
 Ann Cathrine Petersson, Katharina Ornstein  
 Maria Liljeheden. Klinisk Mikrobio- logi och  
 Skånevård Kryh, Region Skåne (KM-O7)
 • Utility of Upper Airway PCR for Di- agnosing  
 S. pneu- moniae and H. influenzae Pneumonia.  
 Agnar Bjarnasson, Sahl- grenska Sjukhuset, 
 Göteborg (INF-O1)
 • Underdiagnostik av Bordetella pertussis - mer  
 diagnos- tik behövs. Karolina Gullsby et al, Upp- 
 sala universitet (KM-O8)
 • Sjukdomsbördan av vattkoppor. Katarina Wid- 
 gren, Karolinska institutet, Stockholm (INF-O2)
 • Combining colistin with rifampin: a way to  
 prevent the emergence of colistinresistant strains 
 of Acinetobacter bauman- nii? Hampus Nord- 
 qvist et al , Södersjukhuset Stockholm (KM-O9)
 • Lemierres syndrom: Kliniskt spektrum, screen- 
 ing för bakomliggande trombofili och EBV.
 Karin Holm, Infektionskliniken, Lund (INF-O3) 
 • Characterization of human adenovirus and  
 Epstein- Barr virus infections in tonsillar lymp- 
 hocyte isolated from pa- tients diagnosed with  
 tonsillar diseases. Anders Bergqvist, Akademiska,  
 Uppsala (KM-O10)
 • Behandling av ledprotesinfektion orsakad av 
 svårbehandlade patogener – ett Värmländskt  
 perspektiv. Staffan Tevell, Infektionskliniken,  
 Karlstad (INF-O4)  

 10.00-10.45 Fika i utställningen

10.45-12.00  Grand round
 En panel med infektions- och mikrobiologiexperter 
 från våra storstadsregioner löser knäckefall från  
 infektionssverige. Lokal: A-hallen
 Moderatorer: Johan Sundler Infektion Helsingborg  
 Johan Rydberg Mikrobiologi Lund
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 Panel: “Skånelaget”. Jonas Bläckberg Helsingborg/  
 Lund, Gisela Otto Lund, Blenda Böttiger Lund  
 “Göteborgslaget”. Lars Hagberg , Agnar Bjarnason 
 Susann Skovbjerg
 “Stockholmslaget”. Ola Blennow, Anders Håkans- - 
 son, Karin Tegmark-Wisell

12.15-13.30 Lunch + SILF årsmöte. Lokal: Henry

13.35-14.35 Justus Ström föreläsning
 Lokal: A-hallen
 Vaccination mot tarminfektioner
 Marianne Jertborn, Göteborg

Professor Marianne Jertborn började sin bana på infektionskli-
niken i Göteborg redan i slutet på 70-talet. Hon blev specialist 
1983, disputerade 1987 på oralt choleravaccin och blev Professor 
2001. Forsk- ningen har omfattat immunsvar efter slemhinnevac-
cination och utveckling av orala vacciner mot kolera och ETEC. 
Professor Jertborn har ett stort intresse i vaccinations-frågor och 
resemedicin, och har varit expert till många vaccinationsråd och 
föreläst flitigt vid SK-kurser i vaccination. Hon har varit aktiv 
i infektionsläkar- föreningen och ansvarat för vidareutbildning. 
Kliniskt har Marianne en imponerande erfarenhet efter mång-
årigt konsultarbete bland de svåraste infektionspatienterna på 
Sahlgrenska sjukhuset. Marianne Jertborn brinner för utbild-
ningsfrågor och är en entusi- astisk pedagog. År 2011 fick hon 
Sahlgrenska akademins pedago- gisk pris efter att ha utvecklat den 
integrerade kursen i infektions- jukdomar/bakteriologi/virologi 
och immunologi. Denna kurs får årligen utnämning som akade-
mins bästa kurs.

14.35-14.45 Utdelning av stipendier
 Lokal: A-hallen

14.45-15.30  Fika i utställningen

15.30-17.00 Parallella interaktiva fallseminarier
 1. HIV. Leo Flamholc, Malmö, Magnus Gisslén,  
 Göteborg. Lokal: Henry
 Kliniska fall som speglar olika problem vi ställs  
 inför vid omhändertagande av våra HIV-patienter 
 2. Invasiva svampinfektioner på kirurgen, IVA  
 och hematologen. Lokal: A-hallen
 Ola Blennow, Stockholm, Jan Sjölin, Uppsala
 I detta fallseminarium skall vi med hjälp av men- 
 tometer försöka belysa riskfaktorer, profylax,
 diagnostik och behandling av de vanligaste  
 svampinfektionerna på IVA och hematologen. 
 3. Vaccination och resemedicin hur svårt kan det  
 vara? Lokal: Gerda
 Helena Hervius Askling, Stockholm, Anja Rosdahl,  
 Örebro
 Mycket av resemedicinsk rådgivning och vacci- 
 nationer sker utan- för infektionskliniker och av  
 sjuksköterskor. Men det är icke desto mindre ett  
 medicinskt ansvarsområde som en infektions 
 specialist förväntas kunna behärska, inte minst  
 när de kluriga frågorna dy- ker upp. Seminariet 

 tar upp sådana knäckfall och stimulerar till dis- 
 kussioner med hjälp av mentometer.

17.30-18.15 Föreläsning för allmänheten Helsingborgs kon- 
 serthus. ”Bakterier, virus & parasiter – objudna  
 gäster efter semesterresan”
 Oskar Ljungquist, Helsingborg, Jakob Hjertman,  
 Helsingborg, Erik Sturegård, Malmö
 Kvällsaktiviteter extra tillval
 1. Trädgårdsrunda och middag på Sofiero slotts- 
 buss avgår kl 18.30 från Knutpunkten
 2. Tura- samling kl 18.50 på Knutpunkten
 3. Kallbad+middag Sillen och Makrillen. Samling  
 på Knutpunkten kl 18.30

Torsdag 26 maj

7.30-8.15 Frukostsymposium
 1. MSD-BeroendesjukdomochhepatitC-Evidens  
 och erfarenheter. Olav Dalgard, Oslo
 Lokal: Gerda
 2. Janssen - HIV in the Baltics-current situation.
 Leo Flamholc Malmö, Matti Maimets Tartu
 Lokal: Henry

8.30-10.00 Parallella sessioner
 1.”Endokardit - uppdaterade riktlinjer” Presen- 
 tation av nyheter, förändringar och svårig- heter.  
 Moderator, introduktion och översikt:
 Ulrika Snygg-Martin. Lokal: A-hallen
 Antibiotikabehandling, Andreas Berge, Stock- 
 holm CIED/pacemaker infektioner Siri Kurland, 
 Uppsala. Kirurgi vid endokardit Lars Olaison,  
 Göteborg
 Sammanfattning och diskussion
 2. "Infcare hepatit-rapport och vetenskapliga  
 presentationer"
 Moderator:Veronica Svedhem-Johansson, Sthlm
 · 3400 Hepatit C patienter behandlade med
 DAA i Sverige - hur går det? Ola Weiland, Sthlm
 · Health related Quality of Care jämförelse SF-
 36 och Hälsoenkäten. Magdalena Ydreborg
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 · Health related Quality of Care fore och efter
  Behandling av Hepatit C. Sussanne Cederberg,  
 Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 · Risk för HCC, långtidsuppföljning av patienter  
 med F3 och F4 patienter som nått SVR. Magnus  
 Hedenstierna, Danderyds Sjukhus, Stockholm

10.00-10.45 Fika i utställningen

10.45-12.15 Parallella sessioner
 1.Flyktinghälsa i Sverige- infektions- medicinska 
 aspekter
 Symposiet anordnas av Svensk Förening för Tro- - 
 pikmedicin och Internationell Hälsa
 Moderator: Helena Berggren, Uppsala
 Lokal. A-hallen
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 - Översikt över den aktuella flyktinginvandring-  
 en ur Folkhälsomyndighetens perspektiv - statis-  
 tik, epidemiologi, smittskydd. Jerker Jonsson,
 Stockholm
 - Tuberkulos hos de nyanlända. Jerker Jonsson,  
 Stockholm
 - Flyktingsituationen i Göteborg ur smittskydds- 
 läkarens synvinkel. Leif Dotevall, Göteborg
 - Malariasituationen hos flyktingarna speciellt 
  avseende Plasmodium vivax. Anna Färnert,  
 Stockholm
 2. INF-care HIV: rapport och vetenskapliga pre-  
 sentationer. Moderator Veronica Svedhem-Johans- 
 son, Karolinska UniversitetsSjukhuset Stockholm
 Lokal: Henry
 · Rapport Från InfCareHIV. Veronica Svedhem
 · Continuum of Care HIV. Veronica Svedhem
 · High rate of HIV transmission among migrants  
 after arrival to Sweden, Gaetano Marrone, Sthlm 
 · Drug retention time in InfCareHiv,
 Leo Flamholc, Malmö
 3. Nationella Kvalitetsregistret för
 Infektionssjukdomar mark III.
 Per Arneborn, Örebro
 Lokal: Bunkern
 Dataplattformen för infektionsregistret genom 
 går under våren 2016 en omfattande uppgrade- 
 ring. Detta, likasom statistik kommer att visas  
 vid seminariet.
 4. Sjuksöterskornas program startar
 Lokal: Gerda
 10.45-11.00 Sjuksköterskorna hälsas välkomna. 
 11.00-11.45 HIV med för sjuksköterskor,
 Eva Wallmark. 
 11.45-12.15 Rapport från kvalitetsregistret för  
 sjuksköterskor, Maria Sjöberg och
 Jessica Hjalmarsson

12.15-13.15 Lunch

12.15-13.15 IFIS årsmöte + Lunch
 Lokal: Gerda

12.15-13.15 Tropikföreningens årsmöte. Lokal: Bunkern
 
13.15-14.45 Parallella sessioner
 1. Symposium: Fokus på hepatit B, D samt E-  
 uppdateringar om behandlingar samt hepatit E  
 epidemiologi. 
 Moderator: Soo Aleman 
 Lokal: A-hallen
 Symposiet handlar om uppdateringar kring be- 
 handling av hepatit B/D infektion- vad säger se-  
 naste behandlingsriktlinjer? Vad är senaste nytt- 
 om hepatit E- hur vanligt är det och när ska man  
 tänka på den?
 · HBV/HDV Anders Eilard, SU
 · HEV Sven Pischke, UKE Hamburg, Tyskland
 · Fallbeskrivningar Soo Aleman, KU

 2. 13.15-14.00 Sepsis för sjuksköterskor
 Jonas Tverring
 14.00-14.45 Mikrobiologi för sjuksköterskor  
 Håkan Janson
 Lokal: Gerda

14.45-15.30 Kaffe i utställningen

15.30-17.00 Parallella sessioner
 1. Symposium· Biofilm-vår integration i mikro- 
 biologin på gott och på ont. 
 Moderator: Cecilia Rydén, Helsingborg
 Lokal: A-hallen. 
 Symposiet tar upp den naturliga biofilmen i luft- 
 vägar och munhåla, dess natur och positiva(?)  
 och negativa effekter samt den oönskade bio 
 filmsrisken vid ortopediska implantat.
 · Biofilm infections in the airways, pathogenesis,  
 prevention and treatment. Professor Niels Høiby, 
 Köpenhamn
 · Oral biofilm – till nytta eller skada? Professor
 Gunnel Svensäter, Malmö
 · Ledprotesinfektioner och biofilm-praktiska  
 synpunkter på diagnostik och behandling.
 Anna Holmberg, Helsingborg och Lund
 2. 15.30-16.15 Diabetesfoten för sjuksköterskor, 
 Peter Kalén. 
 16.15-17.00 Sårvård för sjuksköterskor,
 Malin Wilson. Lokal: Gerda

19.00 Avslutningsmiddag på Parapeten

Fredag 27 maj

7.30-8.15 Frukostsymposium
 1. Gilead - Vad händer nu inom hepatit C be-  
 handlingar - Soo Aleman Stockholm
 Lokal: Gerda
 2. Nigaard - Danska erfarenheter med colistin i  
 behandling av GNB och Cystisk fibros.
 Terese L Katzenstein, Köpenhamn
 Lokal: Henry

8.30-10.00  Parallella sessioner
 1. Keynote lecture. Multiresistant gramnegative  
 bacteria- aspects on epidemiology and treatment.  
 Evelina Tacconelli, Tübingen,Germany

Abstract
Infections caused by antibiotic-resistant gram-negative bacte- ria 
are associated with high morbidity and mortality. Outbreaks
due to Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, and 
Klebsiella pneumoniae resistant to almost all currently available 
antibiotics have been reported. Infection control measures and 
antimicrobial stewardship play a pivotal role in containing the 
spreading, although specific bundles have been not validated. 
Current armamentarium is restricted to a very few new molecules 
produced in the last 50 years. Low quality evidence for combina- 
tion therapy, potential for toxicity, lack of pharmacokinetics and 
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pharmacodynamics studies, standardization of dosing, safety (in 
particular for polymixins), and tissues penetration of the new mo- 
lecules constitutes issues of concerns for an appropriate therapy 
of serious infections caused by these bacteria. In clinical practice, 
the successful utilization of prolonged infusion of beta-lactams, 
mainly meropenem and piperacillin-tazobactam, as well as indi- 
vidual dosages based on pharmacodynamics to achieve requisite 
exposures at higher MICs need to be further investigated. Novel 
beta-lactamase inhibitors, several synthetic polymixins derivates 
(NAB739, NAB740), and aminoglycosides (ACHN-490) are 
currently in development.

Evelina Tacconelli studied medicine and infectious diseases at 
the Universita Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Rome, Italy, 
where she later held a position as assistant professor in the Divi- 
sion of Infectious Diseases. From 2003 to 2007 she was ”Lecturer 
on Medicine” at the Beth Israel Deaconess Medical Center, Har- 
vard Medical School, Boston, USA. She is currently professor of 
Infectious Diseases and Head of Division of Infectious Diseases, 
at the University Hospital in Tübingen, Germany. Prof. Tacco- 
nelli also holds a position as ”Professional Affair Officer” for in- 
fectious diseases in the ESCMID executive committee. She is the 
author and co-author of > 100 papers published in peer-reviewed 
scientific journals. In addition, she is a member of the editorial 
board of The Lancet Infectious Diseases, Clinical Microbiology 
and Infection and Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Her 
scientific activity mainly developed in the fields of bacterial infec- 
tions and is mostly focused on the aspects related to nosocomial 
infections and antimicrobial resistance.

 2. 8.30-9.15 Ebola- erfarenheter från fältarbete  
 för sjuksköterskor, Gunnar Hagström
 9.15-10.30 Sprututbytet, för sjuksköterskor
 Pernilla Isendahl och Susanne Quick
 Lokal: Gerda.

10.00-10.45 Kaffe i utställningen

10.45-12.15  Symposium: Antibiotikaanvändning inom  
 svensk slutenvård- verktyg för analys och upp- 
 följning, behov, mål, utmaningar.
 Moderator Eva Melander Malmö 
 Lokal: A-hallen 
 Detta symposium kommer att beröra olika aspek- 
 ter på antibiotikaanvändning inom slutenvård: 
 · Metoder och verktyg för analys, uppföljning  
 och kvalitetssäkring av det dagliga arbetet res- 
 pektive på längre sikt.
 · Utmaningar i dagens slutenvård gällande att  
 förena den aktuella patientens med samhällets  
 behov.
 · Ekonomiska och strukturella behov för att be- 
 drivaett optimalt arbete för rationell anti- 
 biotikabehandling – vad är tillgodosett idag och  
 vad saknas.
 · Programråd Strama – ett stöd för det lokala och  
 nationella Stramaarbetet.
 · Antibiotic stewardship inom svensk slutenvård
 - erfarenheter från tre års verksamhet i Skåne.  
 Fredrik Resman, Malmö

 · Arbetsverktyg och verktygsarbete i Borås
 Anders Lundqvist, Borås
 · Stramaarbetepåsjukhus
 Stephan Stenmark,Umeå

12.15-12.30 Mötet avslutas
 Välkommen till Karlskrona

12.30-16.15  Studiebesök på Klinisk Mikrobiologi, Lund

12.30 Bussar avgår från Arenan

13.30-15.30 Studiebesök

15.30 Bussar åter till Helsingborg
 (16.15 efter transport åter till Lund)
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(INF-O1) Utility of Upper Airway PCR for Diagnosing 
S. pneumoniae and H. influenzae Pneumonia

Agnar Bjarnason¹, Magnus Lindh², Johan Westin², Lars-
Magnus Andersson³, Olafur Baldursson4, Karl G Kristins-
son5, Magnus Gottfredsson5

1Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland, 
2Dept. of Clinical Virology, University of Gothenburg, Göteborg, 
3Dept. of Infectious Diseases, University of Gothenburg, Göteborg, 
4Dept. of Medicine, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Ice-
land, 5Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland

Abstrakt
Collecting representative lower airway samples for etiologic di-
agnosis is often challenging in the setting of pneumonia. Exami-
ning upper airway samples with sensitive PCR testing avoids this 
problem. Two causative agents, Streptococcus pneumoniae and 
Haemophilus influenzae, can colonize the upper respiratory tract 
which complicates the interpretation of results.

Hospital admitted adults with X-ray verified pneumonia were 
recruited prospectively. Standard etiologic testing was performed 
(sputum and blood culture, urine antigen test for S. pneumo-
niae). Oropharyngeal swabs were collected analyzed with a mul-
tiplex real-time PCR with primers specific for S. pneumoniae and 
H. influenzae. PCR results were compared with the sum result of 
other diagnostic methods as no gold standard exists.

A total of 373 patients were included in the study. PCR results 
were available in 64% (n=239) cases, high quality sputum in 31% 
(n=116), blood cultures in 75% (n=280) and urinary antigen 
tests in 73% (n=273). Age, disease severity and outcomes were si-
milar amongst patients with different sample sets. S. pneumoniae 
was identified in 13% (n=30) of cases with conventional testing 
but 26% (n=61) with PCR while H. influenzae was found in 7% 
(n=17) with conventional testing but in 21% (n=50) using PCR.

Among patients with all tests available the sensitivity and speci-
ficity of PCR analysis for diagnosis of S. pneumoniae pneumonia 
was 87% and 79% (n=57). For H. influenzae sensitivity was 75% 
and specificity was 45% (n=67). Both sensitivity and specificity 
improved when patients with prior antibiotic use were excluded. 
Specificity improved at the cost of sensitivity when lower Ct cut-
off thresholds were applied to the PCR results.

Analysis of oropharyngeal swabs for S. pneumoniae and H. in-
fluenzae with PCR may increase diagnostic yield in the setting 
of pneumonia and may be of special utility in patients who are 
unable to provide lower airway samples.

(INF-O2) Sjukdomsbördan av vattkoppor

Johan Giesecke¹, Lars Lindquist², Anders Tegnell³
1Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolin-
ska Institutet, Stockholm, 2Institutionen för medicin. Huddinge, 
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Karolinska Institutet, Stockholm, 3Avdelningen för epidemiologi och 
utvärdering, Folkhälsomyndigheten, Solna

Abstrakt
Vattkoppor, en av de mest smittsamma sjukdomarna, drabbar 
nästintill alla svenskar. Vattkoppor och även bältros är oftast mil-
da till måttliga, men allvarlig sjukdom och svåra komplikationer 
förekommer. Sannolikt är vattkoppor, tillsammans med influen-
sa, därmed bland de svåraste sjukdomar som vi alla någon gång 
insjuknar i. Det finns säkra och effektiva vattkoppsvacciner som 
ingår bland rutinvaccinationerna i många länder där sjukdoms-
bördan minskat dramatiskt. Eftersom epidemiologin av sjukdo-
marna skiljer sig åt i världen kan vi inte förlita oss på dessa er-
farenheter. Frågan kring rutinvaccination försvåras också av en 
rad oklarheter kring dess inverkan på epidemiologin, främst på 
bältrosincidensen samt även vådan av att orsaka en kronisk infek-
tion. Trots att vattkoppor är en välkänd och vanlig sjukdom har 
svenska, landsövergripande undersökningar av sjukdomsbördan 
saknats. Sådan krävs för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut 
angående vaccination, vilket ska göras de närmaste åren.

Vi har genomfört denna nödvändiga kartläggning. Nationella 
data avseende dödsfall, sjukhusinläggningar, smittskyddsanmäl-
ningar, vård-av-barn (VAB) och sökningar på 1177.se/vardgui-
den.se samt Stockholmsdata för specialist- och primärvårdsbesök 
insamlades. Från respektive datakälla extraherades vattkoppsre-
laterade uppgifter för perioden 2007-2013 m.h.a. ICD10-koder 
alternativt sökord. Data analyserades avseende incidens, svårig-
hetsgrad och säsongsvariation. I medeltal sjukhusvårdades 333 
patienter med vattkoppor årligen, d.v.s. en inläggningsincidens 
om 3,56/100.000 personår. Högst inläggningsincidens sågs bland 
1-åringar, medan primärvårdsbesöken toppade bland 2-åringar. 
Vi fann en övervikt av män bland inlagda fall. Föräldrar till när-
mare 25% av svenska barn hade ”vabbat” p.g.a. vattkoppor. År-
ligen var i medeltal 3,2 dödsfall vattkoppsrelaterade. Längden på 
sjukhusvård och andelen komplicerade fall ökade med stigande 
ålder. Säsongsvariationen i sökningar på 1177.se/vardguiden.se 
överensstämde väl med inläggningar och primärvårdsbesök, med 
toppar på våren. Den uppmätta sjukdomsbördan är betydande 
och jämförbar med andra Europeiska länder utan vaccination. 
Flertalet personer med vattkoppor kommer dock inte i kontakt 
med sjukvården och fångas inte i dessa register/databaser. Vi kom-
mer nu modellera olika vaccinationsstrategiers inverkan på vari-
cella/zoster-epidemiologin.

(INF-O3) Lemierres syndrom: Kliniskt spektrum, screen-
ing för bakomliggande trombofili och EBV.

Karin Holm¹, Peter J Svensson², Magnus Rasmussen¹
1Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Avdelning 
för koagulationsmedicin, Skånes Universitetessjukhus, Malmö

Bakgrund och syfte
Lemierres syndrom, orsakat av Fusobacterium necrophorum, ka-
rakteriseras av tonsillit, tromboflebit i vena jugularis och septiska 
lungembolier. Enstaka fallrapporter har antytt ett samband med 
bakomliggande trombofili och även med aktuell Epstein-Barr-vi-
rus (EBV)-infektion. Här presenteras en klinisk studie med föl-
jande syften:

1. Att undersöka förekomst av bakomliggande trombofili och 
aktuell EBV-infektion hos patienter med Lemierres syndrom.

2. Att beskriva kliniskt spektrum vid Lemierres syndrom och 
annan invasiv infektion med F. necrophorum.

Metod
Via Klinisk Mikrobiologi Skåne identifierades patienter med F. 
necrophorum i blod eller annan steril lokal 2000-2015. Från 
2008 inkluderades patienter även prospektivt. En systematisk 
journalgenomgång genomfördes på samtliga inkluderade pa-
tienter. Blodprov från patienter med Lemierres syndrom togs för 
trombofiliutredning. EBV-serologi analyserades från prospektivt 
inkluderade patienter eller där akutserum fanns.

Resultat
Sextiofem patienter inkluderades. Av 33 patienter med Lemierres 
syndrom hade 3 faktor V-Leiden-mutation, motsvarande nor-
mal prevalens. En patient hade lupus antikoagulans. En patient 
av 23 testade hade EBV-IgM. Patienter med Lemierres syndrom 
var mellan 15-37 år. Tjugotvå patienter hade sökt vård tidigare 
under sjukdomsförloppet och 26 hade svår sepsis vid inläggning. 
Fjorton patienter hade trombos i vena jugularis, i ett fall med 
sinustrombos och en patient utvecklade hypoglossusnervpares. 
Fyra patienter hade extrapulmonella nedslag: Två meningiter va-
rav en med hjärnabscesser, en mediastinit och en psoasabscess. 
Symtomduration var längre hos patienter med än utan svår sepsis 
eller extrapulmonella nedslag. För tidigare friska patienter som 
inte hade Lemierres syndrom var tonsillit eller peritonsillit vanli-
gast, medan patienter med kroniska sjukdomar hade abdominella 
eller urogenitala infektioner samt pneumoni.

Slutsats
Bakomliggande trombofili och EBV-infektion är ovanligt vid Le-
mierres syndrom. Rutinmässig screening för trombofili är troligen 
inte indicerat. Patienter med Lemierres syndrom är svårt sjuka 
vid inläggning och tid till behandling korrelerar med sjukdomens 
svårighetsgrad. En majoritet hade sökt sjukvård tidigare. Ökad 
medvetenhet om diagnosen är viktigt för att minska fördröjning-
en till adekvat vård.

(INF-O4) Behandling av ledprotesinfektion orsakad av 
svårbehandlade patogener – ett Värmländskt perspektiv.

Staffan Tevell staffan.tevell@liv.se

Enligt Svenska Infektionsläkarföreningens register över ledprote-
sinfektioner har 68% av patienterna genomgått debridering med 
kvarlämnande av implantat (DAIR; debridement, antibiotics 
and implant retention), medan 10% genomgått tvåseansrevision 
(2-stage). Genom att kombinera adekvat kirurgisk strategi med 
korrekt antibiotikabehandling skapas de bästa förutsättningarna 
för att läka en ledprotesinfektion. Symptomduration, mjukdels-
förhållanden, stabilitet hos implantatet, patientens comorbiditet 
samt orsakande patogen och resistensmönster är viktiga faktorer 
när man väljer strategi. De patogener som pekas ut som särskilt 
svårbehandlade är enterokocker, rifampicin-resistenta stafylo-
kocker, kinolon-resistenta gramnegativer och svamp (DTT; dif-
ficult-to-treat microorganisms).
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Målet med detta arbete var att utvärdera skillnaden i utfall efter 
behandling för ledprotesinfektion orsakad av DTT jämfört med 
övriga patogener i en retrospektiv kohort Värmländska patien-
ter under åren 2011-2015. 39 patienter med DTT och 148 med 
övriga patogener identifierades. Ingen skillnad i operationstyp 
förelåg bland höftprotesinfektionerna, medan det bland knäpro-
tesinfektionerna noterades en högre andel tvåseansrevisioner 
(30% vs 16%) i DTT-gruppen. Detta kan förklaras av att man 
oftare haft känt agens, då det här var vanligare med behandling 
för relaps av tidigare infektion (40% vs 2%). Detta avspeglades 
också i kortare behandlingstid med antibiotika (3,5 vs 6 månader 
i median) hos DTT-gruppen med knäprotesinfektion. En större 
andel i hela DTT-gruppen behandlades primärt med glykopeptid 
(61% vs 37%), medan det av naturliga skäl var ovanligare med 
rifampicin i den uppföljande perorala terapin (20% vs 71%). 
Amoxicillin, linezolid, glykopeptid och daptomycin var vanliga-
re som uppföljande behandling i DTT-gruppen. Av de patienter 
som genomgått DAIR läkte 40% ut i DTT-gruppen jämfört med 
80% av övriga, medan motsvarande siffor för tvåseans-revision 
var 100% vs. 91%. Även om patientmaterialet är litet och en 
stor andel av patienterna ännu inte följts upp i 2 år, stödjer dessa 
data att man i första hand skall välja tvåseans-revision med långt 
intervall vid behandling av ledprotesinfektion orsakad av ente-
rokocker, rifampicin-resistenta stafylokocker, kinolon-resistenta 
gram-negativer och svamp.

(INF-P1) Värdering av riskfaktorer för utveckling av 
Pneumocystis jirovecii-pneumoni, och korrelationen till 
kvantitativ PCR-analys av mtLSU-genen. (ST-arbete)

Tamara Matti¹, Annika Osterman¹,², Satu Koskiniemi², 
Andreas Resar², Mats Sellin²
1Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 2Klinisk 
mikrobiologi, Norrlands universitetssjukhus,Umeå

Bakgrund
Personer med nedsatt T-cellsmedierat immunförsvar löper risk att 
drabbas av Pneumocytis jirovecii-pneumoni (PCP). PCP är en 
interstitiell pneumoni där typiska symptom är feber, torrhosta, 
dyspne och ökad andningsfrekvens, utan behandling har PCP 
hög dödlighet. Före införande av kombinerad anti-retroviral tera-
pi (ART) var merparten av PCP HIV-associerad. Nu är orsakerna 
till immunsuppressionen som föregår PCP mer varierade. Vanliga 
orsaker är t.ex hematologisk malignitet, immunsupprimerande 
läkemedel vid malign eller autoimmunsjukdom sjukdom.

Laboratorie-diagnostik
I laboratoriediagnostiken har mikroskopiska immunfärgnings-
metoder (IF) av prover från nedre luftvägarna en särställning 
då resultatet anses korrelera väl till klinisk sjukdom, särskilt vid 
HIV-associerad PCP. Realtids-PCR för flera Pneumocystis-speci-
fika target-gener, t.ex mt LSU, har publicerats. En invändning till 
dessa har varit att det prediktiva värdet för PCP vid positiv test har 
varit lågt då patienter i riskgrupper kan vara PCR-positiva pga. 
kolonisation. Flera publikationer finns nu där cut-off nivåer för 
kvantitativ PCR lanserats för att skilja kolonisation från infektion. 

Aktuell studie
En retrospektiv studie utfördes av journaler till patienter vars 
luftvägsprover skickats till Mikrobiologiska laboratoriet vid 
Norrlands universitetssjukhus under 2011-2012 med Pneumo-
cystis-frågeställning. Efter att etiskt tillstånd beviljats, bedömdes 
journaler från 277 patienter avseende förekomst av riskfaktorer 
med relevans för PCP t.ex. grundsjukdom med potentiell påver-
kan på cellmedierad immunitet, immunmodulerande behandling 
och även comorbiditet t. ex lungsjukdom. Kliniska data jämförs 
med laboratoriets kvantitativa analysresultat från PCR av mtLSU 
och IF-mikroskopi. Multivariat dataanalys av insamlade data på-
går där resultaten bearbetas. Preliminärt har IF-positiva prover 
högre kopietal/ml vid qPCR jämfört med IF-negativa prover, kor-
relationen till kliniska riskfaktorer och publicerade cut-off värden 
kommer att diskuteras.

(INF-P2) Bör vi boostervaccinera njurtransplanterade 
barn som förlorat sina VZV antikroppar?

Jenny Lindahl¹, Vanda Friman¹, Susanne Westphal Lad-
fors², Sverker Hansson², Rune Andersson¹, Marianne 
Jertborn¹, Susanne Woxenius¹
1Biomedicinska Institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 
2Pediatriska Institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Introduktion
Varicella zoster-virus (VZV) infektion kan orsaka svår livshotande 
sjukdom hos patienter med nedsatt immunförsvar. Transplantera-
de barn är särskilt utsatta. Patienter som saknar VZV-immunitet 
bör vaccineras före transplantation med levande försvagat (Oka 
stam) varicella-vaccin. Vi studerade VZV-serologi-status före och 
efter njurtransplantation hos barn samt jämförde antikroppsnivå-
er och klinisk VZV sjukdom över tid efter genomgången varicella 
respektive vaccination.

Metod
Retrospektivt studerades 89 barn (1-18 år) som njurtransplante-
rats 1986-2014 och som innan transplantation haft genomgång-
en varicella (50 barn) eller blivit vaccinerade mot varicella (39 
barn). VZV-serologi följdes före respektive 3, 6 samt 12 månader 
efter transplantation och därefter årligen. Mediantiden för upp-
följning var 8 (0-24) år.

Resultat
Före transplantation var 73 barn VZV seropositiva, 50 efter tidi-
gare genomgången varicella och 23 efter vaccination. Vaccinerade 
barn hade generellt lägre antikroppsnivåer än de med genom-
gången infektion. Endast ett av 50 barn (2 %) som var seropositi-
va efter genomgången varicella blev seronegativ efter transplanta-
tion. Tre av barnen drabbades av lindrig herpes zoster, ingen fick 
varicella. Åtta av 23 (35%) seropositiva vaccinerade barn förlora-
de sina antikroppar efter transplantation. Hälften av barnen (4/8) 
insjuknade i en lindrig form av vattkoppor, ingen fick herpes zos-
ter. Bland totalt 9 barn som förlorade sina VZV antikroppar efter 
transplantation drabbades 4 vaccinerade barn av klinisk sjukdom 
medan inga av 64 barn som behöll sina antikroppar insjuknade.
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Konklusion
Efter njurtransplantation minskade VZV-antikroppsnivåerna 
successivt över tid. Betydligt fler barn förlorade sina antikroppar i 
den vaccinerade gruppen. Klinisk sjukdom förefaller skydda bätt-
re mot varicella än vaccination, medan den ökade risken för her-
pes zoster kvarstår. Lindrig varicella sågs enbart hos vaccinerade 
barn som blev seronegativa efter transplantation. VZV-vaccin ver-
kar dock ge ett effektivt skydd mot livshotande infektion. Värdet 
av booster-vaccination bör studeras.

(INF-P3) Different responses to bacteriuria of human be-
ta-defensins and Ribonuclease 7 in urinary tract infec-
tion and asymptomatic bacteriuria

Charlott Kjölvmark¹, Per Åkesson², Lisa Påhlman²
1Infektionsenheten Helsingborg, Helsingborg, 2Infektionskliniken SUS, 
Lund

Urinary tract infection (UTI) is a highly prevalent infection that 
causes a significant proportion of antibiotic use. It is one of the 
most common underlying causes of sepsis and can be a challenge 
when it comes to identify in certain populations as infants, criti-
cal ill patients and elderly with cognitive impairment with high 
prevalence of asymptomatic bacteriuria (ABU).

Antimicrobial peptides (AMP) have been shown to have an 
important role in the innate immunity system by preventing bac-
terial infection in the urinary tract, with mechanism that invol-
ves bacterial cell membrane damages. The small cationic peptides 
are expressed of the uroepithelium (constitutively/by stimulation 
from microorganism) or phagocytic white blood cells and have 
antimicrobial effects against both Gram-positive and Gram-ne-
gative uropathogenic bacteria. The most well studied AMPs in 
the urinary tract are the human alpha- and beta-defensins, cathe-
licidin (also known as LL-37), but more recently ribonuclease 7 
(RNase7) has been discovered to be a potent AMP in the urinary 
tract. The aim of this study was to compare urinary levels of hu-
man beta defensins (HBD) 1-3 and RNase 7 in patients with cys-
titis, pyelonephritis, ABU and controls and to investigate if there 
were differences in the susceptibility of E. coli strains to the AMPs 
between patients with UTI and individuals with ABU. The main 
findings of this study were that we identified elevated urinary le-
vels of HBD 1-3 and RNase 7 in patients with UTI compared to 
individuals with ABU and controls and increased susceptibility 
of E. coli strains to the AMPs in patients with UTI compared to 
individuals with ABU.

(INF-P4) Osteomyelit kring osseointegrerade
lårbensimplantat: Risk och klinisk inverkan

Jonatan Tillander¹, Kerstin Hagberg², Örjan Berlin², Lars 
Hagberg¹, Rickard Brånemark³ 
1Avd Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet, Göteborg, 2 Avd 
Ortopedi, Göteborgs Universitet, Göteborg, 3Dept Orthopaedic Sur-
gery, University of California, San Francisco, USA

1990 introducerades en ny metod vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset som ger lårbensamputerade ett stabilt benförankrat tit-

anfäste för en yttre protes. Metoden bygger på osseointegration 
som framgångsrikt använts för tandimplantat under flera decen-
nier. Behandlingen omfattar två kirurgiska ingrepp. Först sätts en 
gängad titancylinder i det kvarvarande lårbenet. Denna får läka 
in under sterila betingelser i sex månader. Målet är intim kontakt 
mellan osteocyter och implantatets titanoxidyta vilket ger mycket 
hög belastningsstyrka och möjligen skyddar mot infektiös utveck-
ling mellan ben och implantat. Därefter ansluts ett hudpenetre-
rande fäste för den yttre benprotesen. Jämfört med konventionell 
hylsprotes har förbättrad funktion och ökad komfort kunnat vi-
sas. Metoden innebär både förekomst av främmande kropp och 
en kronisk huddefekt i anslutning till denna vilket medför ökad 
risk för utveckling av, och ett försämrat försvar mot infektion.

Vi har retrospektivt undersökt de första 96 patienterna (102 
lårbensimplantat; genomsnittlig implantattid 92 månader) för 
osteomyelit. Vi fann att risken att utveckla osteomyelit under 10 
år med dessa implantat var 20 %. I 10 av 16 fall av osteomy-
elit extraherades implantatet. I djupa vävnadsodlingar (ben eller 
märgblod) var Staphylococcus aureus dubbelt så vanlig som ko-
agulasnegativa stafylokocker (9 resp. 4). Det kliniska förloppet 
dominerades av sub-akut eller kronisk värk med eller utan lokala 
infektionstecken i hudgenomgången. Inga fall av allvarlig sepsis 
sågs i kohorten. I 4 av 6 infekterade patienter som inte genom-
gick extraktion av implantatet var protesanvändningen tillfälligt 
nedsatt. Risken för infektion ökar över tid men förhoppningsvis 
kan redan införda förbättringar i kirurgisk metod och infektions-
kontroll resultera i bättre långtidsresultat.

(INF-P5) Staphylococcus capitis som orsak till
ledprotesinfektion

Staffan Tevell¹, Bengt Hellmark², Åsa Nilsdotter-Augus-
tinsson³, Bo Söderquist4 
1Infektionskliniken, Centralsjukhuset, Institutionen för Medicinska 
Vetenskaper, Örebro Universitet, Karlstad, 2Laboratoriemedicinska 
kliniken, Mikrobiologi, Örebro Universitetssjukhus, Örebro, 3Infek-
tionskliniken i Östergötland, Infektionskliniken och Institutionen för 
klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Linkö-
ping, 4Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro universitet, 
Örebro

En följd av metodutvecklingen (t.ex. MALDI-TOF) i den mik-
robiologiska rutindiagnostiken är en mer exakt typning av olika 
bakteriearter. För koagulasnegativa stafylokocker (KNS) blir detta 
en tydlig förändring, eftersom man tidigare vanligen inte utfört 
typning till artnivå av andra KNS än S. epidermidis, S. lugdunen-
sis och S. saprophyticus. För att veta hur denna nya information 
skall användas är kunskap om karaktäristika för kliniskt relevanta 
KNS vid olika infektionstyper av intresse.

S. capitis är en KNS med dokumenterad potential som human-
patogen, där man inom neonatal intensivvård på senare tid upp-
märksammat nosokomial spridning av en multiresistent klon. Ef-
tersom data om den roll S. capitis spelar vid ledprotesinfektioner 
saknas har vi genomfört en retrospektiv cohort-studie med målet 
att belysa detta ur både kliniskt och mikrobiologiskt perspektiv.

Mellan 2005 och 2014 inkluderades 21 patienter med signi-
fikant växt i vävnadsodlingar tagna vid revisionskirurgi pga led-
protesinfektion från tre centra (Karlstad, Örebro, Linköping) för 
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vidare klinisk och mikrobiologisk karaktärisering.
Hos de 21 isolaten kunde multiresistens (R mot ≥3 antibio-

tikagrupper) påvisas hos 28,6%, meticillin-resistens hos 38,1% 
,kinolonresistens hos 14,3%, medan inga isolat var rifampicin-
resistenta. Biofilmsproduktion var vanligt förekommande. Alla 
infektioner var antingen tidiga post-interventionella eller sena/
kroniska; inga akuta hematogena infektioner förekom i detta ma-
terial. Tio infektioner var monomikrobiella. Hos de patienter där 
slutresultatet kunde utvärderas efter 2 år var 90% av de mono-
mikrobiella infektionerna utläkta, medan 86% av samtliga med 
kronisk infektion och 70% av de med tidig post-interventionell 
infektion läkt. Fingerprinting med rep-PCR (DiversiLab®) visa-
de att klustring av isolat förelåg, vilket indikerar att nosokomial 
spridning kan ha förekommit.

Sammanfattningsvis har S. capitis förmågan att orsaka ledpro-
tesinfektion, och sannolikt sker smitta i anslutning till operation 
eller i det tidiga postoperativa skedet. Eftersom det finns farhågor 
om att S. capitis kan vara en nosokomial patogen bör övervakning 
av ledprotesinfektioner orsakade av S. capitis övervägas och typ-
ning med MALDI-TOF utföras.

(INF-P6) Clinical features of human metapneumovirus 
infection in adults

Ulf Karlsson¹, Eva Melander¹, Erik Roth², Blenda Bötti-
ger³
1Vårdhygien Skåne, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Med Fak, 
Lunds Universitet, Lund, 3Klinisk Mikrobiologi, Skånes Universi-
tetssjukhus, Lund

Background
Human metapneumovirus (hMPV) was discovered in 2001 as a 
novel respiratory virus infecting smaller Children. In few studies 
that have addressed hMPV infection in adults, risk factors asso-
ciated with serious clinical outcome may be similar to those esta-
blished for seasonal influenza. Outbreaks of hMPV infection in 
nursing homes with high attack rates and a mortality rate > 10% 
have been described. Since 2013 all samples in Skåne County 
submitted for diagnostic testing of respiratory viruses are tested 
for hMPV as well as for influenza and RSV by PCR. We perfor-
med a retrospective analysis of clinical features of adults diagno-
sed with hMPV.

Materials and Methods
Adult patients (> 18 years), seeking medical care in Skåne Coun-
ty, Sweden, who tested positive for hMPV by PCR during winter 
season 2013-14 were evaluated retrospectively. Medical records 
were examined for clinical features of infection. Results: hMPV 
was detected in 100 adult individuals during the season. In 90% 
of patients the hMPV infection was the main reason for seeking 
medical care. Median age of infected adults was 71 years. Gender 
distribution was equal. Eighty six percent had medical comorbi-
dities. Sixty nine percent had a verified temperature of > 38 C, 95 
% presented with cough, and 83% were dyspneic or had a veri-
fied tachypnea. Half of admitted patients had suspected or X-ray 
confirmed pneumonia. Seventy nine percent received antibiotic 
treatment. Seven patients received NIV and five required mecha-
nical ventilation. Median length of hospital stay was four days. 

Mortality was five percent. Nosocomial infection was suspected 
for a few patients.

Conclusion
Our findings suggest that hMPV infection may confer a high 
morbidity in adults, specifically in elderly with medical comorbi-
dities. Proper infection control measures should be implemented 
to prevent nosocomial spread since medical comorbidities is a hall 
mark of hospitalized patients.

(INF-P7) Blododlingsfynd vid misstänkt pneumoni

Anders Lundqvist¹, Said Hashemi², Erik Persson², Gustaf 
Hammarlund²
1Infektionskliniken, SÄS, Borås, 2AT-läkare, SÄS, Borås

Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås har en diagnosrelaterad proces-
sorganisation i vilken en av processerna är lunginflammation. I 
den standardvårdplan som pneumoniprocessen tillämpar anges 
att blododlingar ska tas när patienter läggs in på sjukhuset med 
misstänkt pneumoni. I processens kvalitetsuppföljning innefattas 
registrering av blododlingsfrekvens och fynd.

SÄS hade under åren 2009-2013 ett dataprogram, SAI, som var 
integrerat i Melior och innebar att indikationen för all antibioti-
kabehandling registrerades av ordinerande läkare på ett likartat 
sätt som numera sker i Infektionsverktyget. Metoden innebär att 
det är den preliminära diagnosen som anges och att den rätta di-
agnosen efterhand kan visa sig vara en annan.

Frågeställningarna i studien var att undersöka blododlings-
frekvensen vid misstänkt samhällsförvärvad pneumoni , hur stor 
andel av blododlingarna som var positiva, vilka fynden var och 
dessutom antibiotikaval i förhållande till resistensmönster. Avsik-
ten var också att studera initial antibiotikatäckning relativt resis-
tensmönster hos odlingsfyndet i förhållande till mortalitet.

Patienter som ordinerats antibiotika på misstanke om sam-
hällsförvärvad pneumoni under första veckan varje månad under 
perioden 2010-2013 identifierades med hjälp av SAI. Studien ge-
nomfördes med hjälp av manuell journalgranskning och datasök-
ning i Melior med hjälp av sökprogrammet Cognos.

Av totalt 1 337 patienter med misstanke om samhällsförvär-
vad pneumoni hade 80 procent blododlats (n=1063). Av dessa 
odlingar var 14 procent positiva (n=154). I ca hälften av fallen 
bedömdes odlingsfynden vara kliniskt relevanta varvid coliforma 
stavar och pneumokocker var vanligast. Bland patienter med re-
levant blododlingsfynd efter blododling vid inläggningen (n=67) 
hade initialt 85 % behandlats med bensylpenicillin och av dem 
drygt 40 procent med tillägg av tobramycin. I 17 av fallen förelåg 
resistens mot primärt antibiotikaval som hos 16 patienter var 
bensylpenicillin men av dessa 17 avled endast en patient.

Sammanfattningsvis är pneumonidiagnostik inte alltid enkel 
men blododling är värdefullt och kan leda till oväntade och vik-
tiga fynd.

(INF-P8) Svår sepsis och septisk chock i Borås – 
incidens, mortalitet och riskfaktorer

Åsa Wihlborg¹, Maria Werner¹, Rune Andersson² 
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1Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, 2Institutionen 
för biomedicin, avd. för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akade-
min, Göteborgs Universitet, Göteborg

Bakgrund
Svåra bakteriella infektioner är vanliga tillstånd som är associerade 
med hög sjuklighet och dödlighet. Fortfarande saknas kunskap 
om såväl incidens, riskfaktorer som mortalitet vid dessa tillstånd.

Syfte
Att studera förekomsten av svår sepsis och septisk chock samt 
mortalitet och riskfaktorer för död hos patienter som sjukhusvår-
dats pga. samhällsförvärvad bakteriell infektion.

Metod
Retrospektiv journalgranskning av samtliga vuxna patienter som 
erhöll intravenös antibiotika på indikationen samhällsförvärvad 
infektion inom 48 h efter inläggning under perioden november 
2011 och mars 2012.

Resultat
326 patienter inkluderades i studien varav 173 (53,1 %) var kvin-
nor. Medianåldern var 70,5 år. 59 patienter (18,1 %) uppfyllde 
kriterierna för svår sepsis inom 48 h efter ankomst till sjukhuset. 
Av dessa uppfyllde 11 patienter (3,4 %) dessutom kriterierna för 
septisk chock. Mortaliteten hos patienter med svår sepsis var 25,4 
% (n=15) vid 30 dagar och 50,8 % (n=30) vid 2 år. Motsvarande 
siffror i gruppen utan svår sepsis var 3,4 % (n=9) vid 30 dagar och 
20,1 % (n=54) vid 2 år. 51 patienter (15,6 %) hade någon form 
av begränsning av vårdinsatsen dokumenterad i journalen. Om 
man exkluderar dessa patienter sjönk mortaliteten hos patienter 
med svår sepsis till 5,6 % (n=2) vid 30 dagar och 25,0 % (n=9) 
vid 2 år. Svår sepsis (HR 2,40), malignitet (HR 2,38), neurologisk 
sjukdom (HR 1,77) samt ålder (HR 1,06) visade sig vara obero-
ende riskfaktorer för död inom 2 år.

Slutsats
Nästan en femtedel av patienterna uppfyllde kriterierna för svår 
sepsis vilket visar att det är ett vanligt förekommande tillstånd. 
Svår sepsis är en oberoende riskfaktor för död och mortaliteten 
är hög i denna grupp. Om man däremot enbart studerar de pa-
tienter där vårdnivån inte är begränsad så sjunker mortaliteten 
drastiskt. Rimligtvis är det denna grupp som man bör studera när 
man gör insatser för att minska mortaliteten ytterligare.

(INF-P9) Clinical and microbiological features of bacte-
remia with Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

Bo Nilsson¹, Ann-Cathrine Petersson¹, Magnus Rasmus-
sen² 
1Mikrobiologen, SUS, Lund, 2Infektionskliniken, SUS, Lund

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (SESZ) is a zoonotic 
pathogen and a rare cause of human infections. It expresses a 
Lancefield group C antigen. Since most routine clinical micro-
biology laboratories rely on grouping based on the Lancefield an-
tigen rather than on species determination, the true incidence of 
infections caused by SESZ is not known. Infections in humans 

can present as pharyngitis, septicemia, meningitis, arthritis or en-
docarditis. Most cases reported have been related to the consump-
tion of unpasteurized milk products or to contact with horses. In 
some case series the fatality rate has been high. 

We examined 167 blood isolates collected during a period of 
thirteen years of b-hemolytic streptococci of groups C with MAL-
DI-TOF MS and identified eighteen SESZ isolates, whereas the 
remaining 149 isolates were Streptococcus dysgalactiae. Species 
determination of these eighteen isolates was confirmed through 
16SrRNA and rpoB gene sequencing. SESZ expresses an M-like 
protein which binds fibrinogen and the primary structure of this 
protein is used for typing and the isolates were typed accordingly. 
In our case series six patients had fever with unknown focus of in-
fection, two patients had catheter-related bloodstream infection, 
three patients had septic arthritis, two patients had pneumonia, 
one had suspected otitis, one had suspected sinusitis, one patient 
suffered aortitis, and one patient had meningitis. At presentation 
13 of 18 patients had severe sepsis according to the SIRS criteria. 
The outcome was favorable in all cases despite that many patients 
had comorbidities. Several patients had animal contacts, in total 
this was found in the medical records of 10 of the patients. Since 
2014 blood isolates are usually examined by MALDI-TOF and 
in four of a total of five cases in this period the clinicians were 
informed of the finding of Streptococcus equi. In all these cases 
the patient, when asked, had recent contact with horses. In our 
material there were no indications of outbreaks.

(INF-P10) Samhällsförvärvad bakteriemi med
Staphylococcus aureus- sjukdomsbild och förlopp

Charlotte Karlsson¹, Anders Lundqvist¹
1Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

S.aureus är en vanligt förekommande orsak till bakteriemi vilket 
ska ha betydelse för initialt antibiotikaval vid sepsis med oklart 
fokus. På SÄS används ofta bensylpenicillin och tobramycin som 
empirisk behandling vid okänd etiologi trots att de flesta stafylo-
kockstammar är penicillinresistenta. Huvudsyftet var att under-
söka patienter med S.aureus-bakteriemi (SAB) för att se om det 
fanns skillnader i utfall mellan dem som erhållit bensylpenicillin 
och tobramycin jämfört med annan behandling med täckning för 
S.aureus. Då antibiotikavalet vi ville undersöka främst används 
vid samhällsförvärvad infektion (SFI) valde vi att i första hand 
granska patienter i denna population avseende initialt antibioti-
kaval, grad av sepsis, infektionsfokus och mortalitet. Studien är 
retrospektiv och inkluderar 82 vårdtillfällen med SAB på Södra 
Älvsborgs Sjukhus under 2014, varav 26 utgjordes av SFI och 56 
av VRI.

Färre patienter (n=5) än förväntat hade erhållit behandling med 
bensylpenicillin och tobramycin. Vår primära fråga om betydel-
sen av initial behandling med bensylpenicillin och tobramycin 
kunde därför inte besvaras. De fem patienter som fått denna 
kombination initialt hade stammar som alla var tobramycinkäns-
liga. Diagnoserna hos tre av dem var endokardit, artrit, hudin-
fektion, spondylit, epiduralabscess och muskelabscess medan 
två hade okänt infektionsfokus. Ingen avled. Antibiotikabyte till 
bredare stafylokocktäckning hade skett inom ett dygn (kliniska 
skäl) för tre patienter och för resterande två efter två respektive 3 
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dygn (odlingssvar). Nitton av tjugosex patienter hade verifierade 
infektionsfokus. Diagnoserna var artrit (n=7), hudinfektion (5), 
endokardit (4), muskelabscess (4), epiduralabscess (4) spondylit 
(3) lunga (1) och mjukdelsabscess (1) . Mortaliteten i hela po-
pulationen med SFI var 15,3% och 17,6% inom 28 respektive 
90 dagar. Septisk chock och njursvikt (akut och kronisk) kun-
de associeras med ökad dödlighet. Studien var inriktad på SFI 
men visar på behovet av att kartlägga förekomst, riskfaktorer och 
möjliga preventiva åtgärder mot stafylokockorsakad VRI som ut-
gör majoriteten av SAB och ofta drabbar patienter med allvarlig 
komorbiditet.

(INF-P11) Handläggning av vänstersidig infektiös endo-
kardit orsakad av Meticillinkänslig Staphylococcus au-
reus hos patienter i Sverige – en registerstudie

Ann-Sofie Saidi¹, Lars Olaison² 
1Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås, 2In-
fektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, 
Göteborg

Vid registergenomgång av patienter vårdade på infektionskliniker 
på svenska sjukhus med vänstersidig infektös endokardit orsa-
kad av meticillinkänslig S. aureus på nativ- respektive protesklaff 
mellan åren 2000-2011 konstateras att en signifikant större an-
del patienter som vårdas på regionsjukhus opereras under initialt 
vårdtillfälle jämfört med dem som vårdas på länssjukhus. Denna 
skillnad gäller för infektiös endokardit på såväl nativ klaff (29,9 
% vs 16,7 %) som protesklaff (40,2 % vs 15,3 %). Operation 
sker i medeltal 14,7 dagar resp 16,7 dagar efter behandlingsstart 
för endokardit drabbande nativ- resp protesklaff. Tiden till ope-
ration varierar mellan -2 till 105 dagar från insatt antibiotikabe-
handling, men man kan inte se någon signifikant skillnad i tiden 
till operation beroende på om patienten vårdas på region- eller 
länssjukhus initialt. Trots skillnaden i andelen opererade kan man 
inte heller se någon signifikant skillnad i total mortalitet bland 
patienter med nativklaffsendokardit, medan skillnaden i mortali-
tet hos patienter med protesklaffsendokardit skiljer sig signifikant 
åt med bättre överlevnad hos dem som redan från början vårdas 
på regionsjukhus. Bland patienter med vänstersidig protesklaff-
sendokardit som vårdas på länssjukhus är mortaliteten i genom-
gånget material 37,3% medan den bland de som vårdas på regi-
onsjukhus uppgår till 20,7%. Totalt i landet ger det en mortalitet 
vid vänstersidig protesklaffsendokardit orsakad av meticillinkäns-
lig S. aureus på 27,7% mellan åren 2000-2011. Vid vänstersidig 
nativklaffsendokardit är mortaliteten 19,4%. Anmärkningsvärt är 
dock att mortaliteten i gruppen nativklaffsendokarditer skiljer sig 
åt mellan dem som genomgår klaffkirurgi och dem som inte ope-
reras, 13% respektive 21,4%. Tendens till sådan överlevnadsvinst 
av klaffkirurgi ses också vid protesklaffsendokardit där mortalite-
ten är 19,0% i patientgruppen som genomgår kirurgi och 31,3 % 
i gruppen som inte opereras. Den skillnaden är dock inte statis-
tiskt signifikant (p=0,155)

(INF-P12) Eradication of carriage of MRSA in the throat-a 
randomized trial comparing mupirocin nasal ointment 
and chlorhexidine soap alone.

Anna-Karin Lindgren¹, Anna Nilsson², Per Åkesson³, Eva 
Gustafsson4, Eva Melander5

1Infektion, Helsingborgs lasarett, Helsingborg, 2Infektion, SUS Mal-
mö, Malmö, 3Infektion, SUS Lund, Lund, 4Smittskydd Skåne, Regi-
on Skåne, Malmö, 5Vårdhygien, Region Skåne, Malmö

Background
Eradication of MRSA colonization may serve two purposes, pre-
vention of infection and prevention of transmission. The optimal 
treatment schedule for eradication has not yet been defined. Co-
lonization in the throat seems to be associated with prolonged 
carriage time and is difficult to eradicate. In this study we com-
pare topical treatment alone with topical treatment in combina-
tion with two oral antibiotics for the eradication of MRSA in the 
throat.

Material/methods
We conducted a randomized multicenter study in six Swedish 
centers 2011-2015.The inclusion criteria were colonization with 
MRSA in the throat. Patients in the same household were ran-
domized together. The first group received only topical treat-
ment-thrice daily mupirocin nasal ointment for 5 days together 
with clorhexidine washes. The second group recieved topical tre-
atment in combination with 2 oral antibiotics, rifampicin and 
clindamycine or trimethoprim sulphamethoxazole for 7 days. 
Cultures from the nares, perineum and throat, were taken 2 
weeks, 2 months and 6 months after the end of treatment. Fis-
her´s exact test were used when comparing the 2 groups.

Results
69 persons in 55 families were included. 17 were excluded. Thus 
52 persons in 42 families were evaluable. The median age was 29 
years and 63% were females. The majority, 71%, were healthy.
The isolated MRSA belonged to 28 different spa-types. No deve-
lopment of resistance was recorded in the study. 20 families were 
randomized to group 1, and of them 5 families were negative 
in the cultures taken 2 weeks after treatment. After 6 months 3 
families remained negative. The treatment in group 2 performed 
significantly better (p=0,007) with 15 of 22 families being nega-
tive in the cultures taken after 2 weeks and with 12 families still 
being negative after 6 months.

Conclusions
Topical treatment is not sufficient to eradicate MRSA carriage in 
the throat, addition of systemic treatment is necessary.

(INF-P13) Prevalensen och kliniskt utfall av penicillinkän- 
sliga Staphylococcus aureus i sydvästra Skåne.

Malin Hagstrand Aldman¹, Annette Skovby², Lisa Påhl-
man³
1Infektionskliniken Lund, Skånes universitetssjukhus, Lund, 2Divi-
sion of Laboratory Medicine, Department of Clinical Microbiology, 
Skånes universitetssjukhus, Lund, 3Department of Clinical Sciences 
Lund, Division of Infection Medicine, Lunds Universitet, Skånes 
Universitetssjukhus, Lund

Staphylcoccus aureus (SA) är en av våra viktigaste patogener som 
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orsakar flera olika sjukdomstillstånd med olika svårighetsgrad. 
Det är allt från banala sårinfektioner till svår sepsis och endo-
kardit. Idag anses att andelen betalaktamasproducerande SA vara 
så hög att man på många laboratorier i Sverige, inte testar för 
bensylpenicillin utan rutinmässigt svarar ut det som resistent. Det 
har rapporterats om att andelen betalaktamasproducerande SA är 
så mycket som 90-100%. I USA har man senaste åren uppmärk-
sammat en ökande andel penicillinkänsliga SA och rapporterat 
om detta. Vårt mål var att kontrollera hur många av våra invasiva 
SA i nordvästra Skåne som fortfarande var penicillinkänsliga. Vi 
ville jämföra om det fanns någon skillnad i andelen resistenta SA 
isolat över tid och se om andelen känsliga SA förekom i samma 
utsträckning i sårinfektion. Slutligen ville vi se om det fanns några 
skillnader i mortalitet eller morbiditet mellan de som drabbades 
av invasiva sjukdomar av känsliga respektive resistenta stammar 
av SA. 381 stammar av SA samlades från nordvästra Skåne. För-
delningen var 100 st. blodisolat 2008/09 och 140 blodisolat från 
2014/15 samt 141 sårisolat från 2015. Penicillinkänsligheten tes-
tades med disk-diffusionstest, klöverbladstest och PCR för Bla Z 
genen, som är den gen som kodar för betalaktamas hos SA.

Under perioden 2008/09 var 57 % av isolaten penicillinkäns-
liga jämfört med blodisolaten från 2015, där 29,3% var känsli-
ga. Hudisolaten från 2015 hade en något lägre andel känsliga på 
21,5% men skilde sig inte signifikant från blodisolaten samma år.

Grupperna som fick invasiva infektioner med penicillinkänsliga 
respektive resistenta stammar skiljde sig inte åt vad gäller medelål-
der eller komorbiditet enl. Charlson score, men med avseende på 
kön, där män står drygt 60 % av infektionerna. I vårt material var 
det en trend att penicillinresistenta SA-stammar hade en något 
högre dödlighet än penicillinkänsliga SA, men siffrorna var inte 
signifikanta.

(INF-P14) Evidence of household transfer of ESBL/
pAmpC-producing Enterobacteriaceae between humans 
and dogs- a pilot study

Oskar Ljungquist¹, Ditte Ljungquist², Mattias Myrenås³, 
Cecilia Rydén¹, Maria Finn³, Björn Bengtsson³
1Infektionsenheten, VO specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett, 
Helsingborg, 2Smådjurskliniken, Evidensia Specialistdjursjukhuset 
Helsingborg, Helsingborg, 3Sektionen för antibiotika, Statens veteri-
närmedicinska anstalt, SVA, Uppsala

Background
Extended spectrum cephalosporin resistant Enterobacteriacea 
(ESCRE) is an increasing health care problem in both human 
and veterinary medicine. The spread of ESCRE is complex with 
multiple reservoirs and different transmission routes. The aim of 
this study was to investigate if ESCRE carriage in dogs is more 
prevalent in households with a known human carrier, compared 
to households where humans are known to be negative for ES-
CRE. Identical ESCRE strains in humans and dogs of the same 
household would suggest a possible spread between humans and 
dogs.

Methods
22 dog owners with a positive rectal culture for ESCRE each col-
lected a rectal sample from their dog. In addition, a control group 

of 29 healthy dog owners with a documented negative rectal 
culture for ESCRE each sampled their household dog. Samples 
were cultivated for ESCRE using selective methods. In house-
holds where both humans and dogs carried ESCRE, isolates were 
further analysed for antimicrobial susceptibility by disc diffusi-
on and micro dilution and for genotype and genetic relatedness 
using molecular methods.

Results
In 2 of 22 households studied, identical ESCRE strains with res-
pect to bacterial species, antibiogram, genotype and MLVA-type 
were found in humans and dogs. The ESCRE found in the two 
households were ESBL producing E. coli with the resistance gene 
blaCTX-M-27 and AmpC producing E. coli with blaCMY-2, 
blaTEM-1, respectively. ESCRE was not found in dogs of the 
control group.

Conclusions
In households where humans are carrying ESCRE, identical stra-
ins are to a limited extent found also in household dogs indicating 
transfer between humans and dogs. In contrast, ESCRE was not 
found in dogs in households without human carriers.

(INF-P15) Fallbeskrivning av brännskadepatient kolo-
niserad med New Deli Metallo-beta-laktamas-1 Acine-
tobacter Baumannii- behandlingsutmaningar, faktorer 
kopplade till kolonisation och smittspridningsprevention

Karin Festin¹
1Infektionskliniken i Östergötland, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Mål
Målet med fallbeskrivningen och artikelgranskningen var att 
åskådliggöra komplexiteten i vården av patienter som är koloni-
serade med multiresistenta bakterier, mer specifikt New Deli me-
tallo-beta-laktamas-1 Acinetobacter baumannii (NMD-1 AB), på 
en brännskadeintensivvårdsavdelning.

Material och Metod
Fallbeskrivningen baserades på journalhandlingar, kliniskt kemis-
ka samt mikrobiologiska laboratorieresultat. En artikelsökning 
gjordes på PubMed med sökorden ”Acinetobacter baumannii” 
samt ”burn unit”. Exklusionskriterier var bla artiklar äldre än 
10 år, artiklar som inte var humanrelaterade, artiklar på annat 
språk än engelska och artiklar relaterade till invitroforskning. Ar-
tikelsökningen genererade 24 artiklar varav 11 valdes ut för ge-
nomläsning.

Resultat
Fallet rörde en patient i 40-årsåldern med 50 %-iga brännskador 
som under en månad vårdades på Brännskadeintensivvårdsavdel-
ningen på Universitetssjukhuset i Linköping (BRIVA US) under 
2013. Patienten vårdades initialt på ett lokalt sjukhus i ett uto-
meuropeiskt land innan transport skedde till ett europeiskt land 
för mer specialiserad brännskadevård. Cirka 1 månad efter skadas 
uppkomst flyttades patienten ånyo, nu till BRIVA US. Patienten 
konstaterades under vårdtiden vara koloniserad med flertalet mul-
tiresistenta bakterier samt NMD-1 AB endast känsliga för kolis-
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tin. Under större delen av vårdtiden hade patienten bredspektru-
mantibiotika, antibiotikafri var patienten endast under en vecka. 
I de artiklar som genomlästes sågs korrelation mellan kolonisation 
och bla användning av bredspektrumantibiotika, antal gånger pa-
tienten genomgått sårrevisioner, brännskadans yta, användandet 
av invasiva katetrar, intubation och intensivvårdtidslängd. Före-
byggande åtgärder för att undvika förvärvande av multiresistenta 
bakterier var goda hygienrutiner hos personal, rengöring av loka-
ler, utbildningsåtgärder, övervakning av mikrobiologisk flora på 
intensivvårdsenheter och kraftigt insatta åtgärder vid smittsprid-
ningsutbrott. Kostnaden för vård av dessa patienter är stor vilket 
lyftes fram i en av artiklarna.

Konklusion
Multiresistenta bakterier är ett globalt problem som även ökar 
inom Sveriges gränser. Det ställer stora krav på de vårdenheter 
där de sjukaste patienter vårdas vad gäller val av antibiotikastrate-
gi, kunskap om riskfaktor för kolonisering och smittspridnings-
prevention, där samarbete med vårdhygieniskt expertkunniga är 
viktigt.

(INF-P16) Peroperativ antibiotikaprofylax - ST-projekt kan 
göra skillnad

Anders Lundqvist¹, Apostolos Parisopoulos², Nadia Ky-
kina²
1Infektionskliniken, SÄS, Borås, 2Hudkliniken, SÄS, Borås

Hög användning av antibiotika innebär ett hot mot modern sjuk-
vård på grund av risk för selektion av resistenta bakterier och där-
med minskande möjlighet att behandla svåra infektioner. Det är 
nödvändigt att antibiotikabehandling begränsas och sker på ett 
så optimalt sätt som möjligt. Vid kirurgiska ingrepp i huden har 
ibland antibiotika använts för att minska risken för postoperativ 
infektion. Nyttan är dock starkt ifrågasatt eftersom infektionsris-
ken är begränsad liksom allvarlighetsgraden när infektioner ändå 
uppkommer. Syftet med studien 2011 var kartlägga frekvensen 
antibiotikaprofylax på Hudkliniken SÄS och 2014 att följa upp 
resultaten efter införandet av nya rekommendationer. Båda stu-
dierna skedde inom ramen för ST-projekt i dermatologi. Patien-
ter identifierades 2011 med hjälp av SAI, ett dataprogram som 
var kopplat till Melior och som innebar tvingande instruktion 
till ordinerande läkare att ange ordinationsorsak vid all antibio-
tikainsättning. Vid uppföljningen 2014 hade SAI ersatts av In-
fektionsverktyget men patienterna kunde identifieras på samma 
sätt. Kliniska data registrerades med hjälp av manuell journal-
granskning. Under 2011 hade ett stort antal patienter fått perope-
rativ antibiotikaprofylax och långa behandlingstider var vanligt. 
ST-projektet uppmärksammade detta och vid ett läkarmöte be-
slutades om att minska förskrivningen mot bakgrund av bristan-
de evidens och osäker nytta. Vid den uppföljande granskningen 
2014 hade antalet ordinationer kraftigt reducerats till nytta för 
ekologin hos patienterna och i Borås. Andelen patienter som fått 
peroperativ profylax hade minskat från 7 % under 2010 till 1,5 % 
under 2014. Antalet registrerade fall av postoperativa infektioner 
hade vid jämförelse mellan åren ökat från 3 (0,3 %) till 13 (1 %) 
men ingen av infektionerna var allvarlig karaktär. Resultaten mo-
tiverar dock fortsatt uppföljning vilket planeras.

   2011   2014
Operationstillfällen 1062   1270
Profylaxtillfällen   72   19
Behandlingsdygn   1107  148
Cefadroxilkurer   46   3

Studien exemplifierar hur vi kan använda Infektionsverktyget för 
att identifiera patientgrupper som lämpar sig för journalgransk- 
ning och att ST-projekt kan göra skillnad.

(INF-P17) Förekomst och behandling av infektioner på 
äldreboenden i Västerbotten

Mulki Rashid¹, Stephan Stenmark²
1T11 Läkarprogrammet Umeå, Umeå Universitet, Umeå, 2Smitt-
skydd Västerbotten, Umeå Universitet, Umeå

Bakgrund
Hög antibiotikaanvändning är en riskfaktor för utveckling av 
antibiotikaresistens och därmed ett hot mot den globala folk-
hälsan. Äldre är den grupp där störst andel förskrivs antibioti-
ka. 2013 utfördes en studie för att undersöka infektionsincidens, 
antibiotikabehandlingen, riskfaktorer samt förebyggande åtgärder 
för infektion på äldreboenden i Västerbotten. Studien visade en 
låg infektionsincidens och antibiotikaanvändning.

Metod
Detta är en uppföljande studie. 35 äldreboenden i Västerbotten 
(727 brukare) deltog under 6 veckor i oktober till november 
2015. Data samlades in av ansvariga sköterskor och rapporterades 
per telefon varje vecka. Fall som handlagts för infektion senaste 
veckan registrerades. För brukare med tecken till infektion regist-
rerades kön, ålder, diagnostik, huvudsymptom, riskfaktorer samt 
förebyggande åtgärder. Resultaten jämfördes med den tidigare 
studien.

Resultat
Medelincidensen av infektioner per vecka var 2,27 % och i medel 
ordinerades 2,06 % av brukarna antibiotika per vecka. 80 % av 
de med infektion behandlades, med samma fördelning mellan kö-
nen. Den vanligaste diagnosen var urinvägsinfektion (54%), följt 
av luftvägsinfektion (22 %) samt hud-och mjukdelsinfektion (15 
%). Data visade att boenden med hög andel immobiliserade eller 
hög andel av brukare med sår, rapporterade en större andel fall av 
infektion. Det var relativt låg förekomst av förebyggande åtgärder. 
33 % av kvinnor med urinvägsinfektion behandlades med lokalt 
östrogen. Ingen av brukarna som drabbades av luftvägsinfektion 
hade med säkerhet i dokumentation genomgått pneumokockvac-
cination.

Konklusion
Studien visade en fortsatt låg infektionsincidensen samt antibio-
tikaanvändning på äldreboenden i Västerbotten. Resultaten ligger 
på en liknande nivå som 2013. Finns möjlighet att sätta in fler fö-
rebyggande åtgärder. Fler studier krävs för att undersöka behand-
ling, förebyggande åtgärder samt riskfaktorer på äldreboenden.
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(INF-P18) Tobramycinordination – inte helt enkelt

Anders Lundqvist¹, Thomas Fredriksson²
1Infektionskliniken, SÄS, Borås, 2Läkarprogrammet, Göteborgs Uni-
versitet

Tobramycin är en aminoglykosid som används vid allvarliga 
infektioner utgående från exempelvis urinvägar eller hjärtklaf-
far och som empiriskt antibiotikaval vid sepsis utan känt fokus. 
Användningen har varit kontroversiell pga av risk för allvarliga 
biverkningar såsom njursvikt och hörselnedsättning. Det är där-
för angeläget att anpassa dosen efter njurfunktion och idealvikt. 
Vid inledande behandling ska dosen enligt riktlinjen vid SÄS i 
Borås beräknas efter idealvikt och anpassas till njurfunktion. Se-
rumkoncentrationer ska kontrolleras med provtagning efter åtta 
timmar och vid behov leda till dosjustering. Två frågeställning-
ar skulle besvaras; Doseras tobramycin enligt riktlinjen? Uppnås 
målvärden för serumkoncentration efter 8 timmar om riktlinjen 
följs? SÄS hade under åren 2009-2013 ett dataprogram, SAI, 
som var integrerat i Melior och innebar att indikationen för all 
antibiotikabehandling registrerades av ordinerande läkare på ett 
likartat sätt som numera sker i Infektionsverktyget. Patienter som 
under fjärde kvartalet 2013 erhöll behandling med tobramycin på 
SÄS identifierades mha SAI och blev föremål för journalgransk-
ning. SAI identifierade 371 patienter varav 36 fick exkluderas pga 
otillräckliga data. Följsamheten till riktlinjen var låg och endast 
25 procent hade fått adekvat dos. Den var för låg hos 28 procent 
och för hög hos 47 procent. Kvinnor fick oftare än män för hög 
dos (60 resp 38 procent). Behov av dosjustering förelåg i mer än 
hälften av fallen som initialt fått adekvat dos.

Resultaten av studien var nedslående. Få patienter hade fått 
adekvat dos initialt och även om toxiciteten mest är associerade 
till ackumulerade koncentrationer vid fortsatt behandling finns 
skäl att med utbildningsinsatser förbättra kvaliteten på ordina-
tionerna. Även vid adekvat dosering var det vanligt att dosjus-
teringar behövde göras. Studien visar att ytterligare kontroll av 
tobramycinkoncentration 24 timmar efter första dos ofta är nöd-
vändigt om behandlingen ska fortsätta. SAI var tidigare och In-
fektionsverktyget är nu utmärkta instrument för att identifiera 
viktiga populationer för studier av antibiotikaterapi.

(INF-P19) Låga plasmakoncentrationer av rifampicin hos 
patienter med aktiv tuberkulos

Katarina Niward¹, Lina Davies Forsman², Judith Bruch-
feld², Jakob Paues¹, Ulrika Simonsson³, Erik Eliasson4, 
Jim Werngren5, Thomas Schön6 
1Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, 
2Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 
3Avdelningen för farmakologi, Uppsala Universitet, Uppsala, 4Av-
delningen för klinisk farmakologi, Huddinge, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, Stockholm, 5Folkhälsomyndigheten, Stockholm, 6In-
fektionskliniken och Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, 
Kalmar

Bakgrund och syfte
Terapeutisk läkemedelsmonitorering (TDM) skulle kunna opti-
mera effekten och förkorta nuvarande behandling mot tuberkulos 
(TBC). Hittills har få studier korrelerat plasmakoncentrationer av 
TBC-läkemedel till minsta inhiberande koncentrationer (MIC) 
för M. tuberculosis. Syftet med studien var att undersöka för-
delningen av läkemedelsnivåerna av isoniazid (INH), rifampicin 
(RIF), pyrazinamid (PZA) och etambutol (EMB) i relation till 
MIC.

Metod
Vuxna patienter (n=33) som påbörjade TBC-behandling inklu-
derades. Läkemedelskoncentrationer kontrollerades fastande 0, 
2, 4 och 6 timmar efter läkemedelsintag (vecka 2) samt 0 och 2 
timmar vecka 4 och 12. Läkemedelsnivåerna analyserades med 
masspektrometri och MIC med BACTEC 960 MGIT. Sputum-
prov samlades in dag 0 och 2 samt vecka 1, 2, 4 och 8. Sputum-
konversion och tid till positiv odling (TTP) registrerades.

Resultat
De flesta patienter hade lungtuberkulos (73%) varav 94% hade 
sputumkonverterat vid 2 månader. MIC-nivåerna för INH och 
RIF var 0,032-0,064 mg/L respektive 0,032-0,125 mg/L. Topp-
koncentrationerna av tuberkulosläkemedel uppmättes som det 
högsta koncentrationsvärdet vid 2, 4 eller 6 timmar efter läkeme-
delsintag (vecka 2) och medianvärdena för INH, RIF, PZA och 
EMB var 5.3, 10.0, 39.3 respektive 2.5 mg/L. . Låga toppkon-
centrationer av RIF (<8mg/L) noterades hos 39% (13/33) medan 
endast 6% hade låga nivåer av INH. Merparten (83%) med låga 
läkemedelskoncentrationer av RIF hade en kvot mellan fri topp-
koncentration av RIF och MIC-värde >10. Låga koncentrationer 
av RIF noterades hos de två patienter som initialt hade ökande 
bakteriebörda i sputum, hos den patient som fortfarande var spu-
tumpositiv vid 2 månader såväl som hos en av de två patienter 
med återfall av TBC efter behandlingsavslut.

Konklusion
Låga nivåer av RIF noterades hos 39% av TBC-patienterna men 
samtidigt var kvoterna mellan RIF-koncentrationer och MIC höga 
i kombination med utmärkt behandlingsutfall vid långtidsuppfölj-
ning. Resultatet understryker vikten av att inkludera MIC vid an-
vändning av terapeutisk läkemedelsmonitorering vid TBC.

(INF-P20) Sjukdomsaktivitet och prognos vid aktiv
tuberkulos är associerat med förhöjda nivåer av suPAR

Hannah Schulman¹, Katarina Niward¹, Ebba Abate², Jon-
na Idh³, Olle Stendahl³, Thomas Schön³
1Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, 
2Department of Immunology and Molecular Biology, University of 
Gondar, Gondar, Ethiopia, 3Avdelningen för Medicinsk Mikrobiolo-
gi, Linköpings Universitet, Linköping

Bakgrund och syfte
Tuberkulos (TBC) orsakar årligen över en miljon dödsfall och 
ökande multiresistens är oroande. Det saknas tillförlitliga sur-
rogatmarkörer för att identifiera tuberkulospatienter med sämre 
prognos. Biomarkören suPAR (soluble urokinase plasminogen 
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activator receptor) produceras i inflammatoriska celler och höga 
nivåer har visats prediktera mortalitet vid TBC, HIV och sep-
sis men det saknas jämförelser med andra inflammatoriska pa-
rametrar som sänka (SR). Vårt syfte var att undersöka om höga 
suPAR-nivåer i jämförelse med SR är associerat med en högre 
sjukdomsgrad och sämre prognos vid aktiv TBC.

Metod
I en retrospektiv analys av patienter med aktiv TBC i Gondar, 
Etiopien (n=500) analyserades suPAR med konventionell ELISA 
vid behandlingsstart hos patienter där serum fanns tillgängligt 
(n=301). Tidigare hade SR (mm/h), HIV-serologi, lungröntgen-
gradering, body mass index (BMI) och klassificering enligt TB-
score (graderingsskala för sjukdomsaktivitet) utförts på delar av 
materialet. Som ogynnsamt behandlingsutfall räknades mortali-
tet, mikrobiologisk behandlingssvikt efter månad 2 eller behand-
lingsavbrott.

Resultat
Vi fann signifikant förhöjda initiala nivåer av suPAR hos patienter 
som avled (17.3 ng/ml vs. 8.3 ng/ml, p<0.05, n=296). Förhöjd 
SR var signifikant associerat både med ogynnsamt behandlingsut-
fall och mortalitet. Vid analys av patienter i den övre suPAR-kvar-
tilen noterades en stark koppling till lägre BMI, högre TB-score, 
mer uttalade röntgenförändringar, HIV-positivitet, mortalitet 
och höga SR-nivåer.

Konklusion
Våra resultat visar att suPAR kan kopplas till ökad sjukdomsgrad 
vid TBC samt bekräftar tidigare forskningsresultat där man fun-
nit stark koppling mellan höga nivåer och mortalitet. Prospektiva 
studier där SR och andra inflammatoriska markörer testas paral-
lellt med suPAR behövs för att nå fram till optimala biomarkörer 
vid TBC.

(INF-P21) Metabolic signature profiling as a diagnostic 
and prognostic tool in pediatric Plasmodium falciparum 
malaria

Izabella Surowiec¹, Judy Orikiiriza², Elisabeth Karlsson 
(Lindquist)³, Mari Bonde3, Maria Nelson³, Patrick Kya-
manwa4, Ben Karenzi5, Sven Bergström³, Johan Trygg¹, 
Johan Normark6 
1Department of Chemistry, Umeå University, Umeå, 2Infectious Di-
seases Institute, School of Medicine and Health Sciences, Makerere 
University, Kampala, Uganda, 3Department of Molecular Biology, 
Umeå University, Umeå, 4School of Medicine and Pharmacy, Colle-
ge of Medicine and Health Sciences, University of Rwanda, Butare, 
Rwanda, 5Rwanda Military Hospital, Kigali, Rwanda, 6Depart-
ment Clinical Microbiology, Umeå University, Umeå

Background
Accuracy in malaria diagnosis and staging is vital to reduce mor-
tality and post infectious sequelae. In this study, we present a me-
tabolomics approach to diagnostic staging of malaria infection, 
specifically Plasmodium falciparum infection in children.

Methods
A group of 421 patients between 6 months and 6 years of age 
with mild and severe states of malaria with age-matched controls 
were included in the study, 107, 192, and 122, individuals, re-
spectively. A multivariate design was used as basis for represen-
tative selection of 20 patients in each category. Patient plasma 
was subjected to gas chromatography-mass spectrometry analysis, 
and a full metabolite profile was produced from each patient. In 
addition, a proof-of-concept model was tested in a Plasmodium 
berghei in vivo model where metabolic profiles were discernible 
over time of infection.

Results
A 2-component principal component analysis revealed that the 
patients could be separated into disease categories according to 
metabolite profiles, independently of any clinical information. 
Furthermore, 2 subgroups could be identified in the mild malaria 
cohort who we believe represent patients with divergent progno-
ses.

Conclusions
Metabolite signature profiling could be used both for decision 
support in disease staging and prognostication.

Keywords
Disease staging; malaria; metabolomics.

(INF-P22) Ökad risk för allvarlig malaria hos vuxna med 
diabetes och obesitas

Katja Wyss¹, Andreas Wångdahl², Maria Vesterlund³, 
Dashti Saddudin³, Pontus Naucler4, Anna Färnert4

1Akutkliniken/Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Sjuk-
huset/Karolinska Institutet, Solna, Stockholm, 2Infektionskliniken, 
Västerås Sjukhus, Västerås, 3Institutionen för medicin, Solna, Karo-
linska Institutet, Solna, Stockholm, 4Infektionskliniken/Institutionen 
för medicin, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska In-
stitutet, Solna, Stockholm

Livsstilssjukdomar och övervikt är ett växande globalt hälsopro-
blem. Det är oklart hur dessa tillstånd påverkar allvarlighets-
graden av en malariainfektion. Syftet med denna studie var att 
utvärdera om komorbiditet, inklusive livsstilssjukdomar och obe-
sitas, hos vuxna med Plasmodium falciparum, är associerat med 
allvarlig malaria. Patienter >18 år diagnostiserade med P. falcipa-
rum malaria på flertal orter i Sverige under 1995-2015 inklude-
rades i studien. Journaler granskades retrospektivt med avseende 
på demografi, resehistorik, klinisk presentation, vikt, längd och 
komorbiditet. Allvarlig malaria definierades baserat på WHOs 
kriterier (2013) samt hyperparasitemi >5%. Data analyserades 
med multivariabla logistiska regressionsmodeller. 937 patienter 
med P. falciparum malaria inkluderas i studien, 547 (58.4%) 
med ursprung i högendemiska länder (Afrika söder om Sahara) 
och 388 (41.4%) från länder fria från malaria eller där transmis-
sionen är låg. 92 patienter uppfyllde kriterierna för allvarlig ma-
laria, varav 22 (23.9%) hade minst en komorbiditet i enlighet 
med Charlson Comorbidity Index jämfört med 84 (9,9%) bland 
icke allvarliga fall (p<0.001). Ålder, ursprung i låg/icke endemiskt 
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land, försenad diagnos (doctor’s delay), HIV, hypertoni, kardio-
vaskulär sjukdom, body mass index (BMI) ≥30 och diabetes var 
associerade med allvarlig malaria i univariabel analys. I multiva-
riabel analys var diabetes associerat med allvarlig malaria med en 
justerad oddskvot på 3.23 (95% konfidensintervall (KI) 1.35-
7.75) och patienter med BMI ≥30 hade 5.58 högre odds (95% 
KI 2.03-15.36) för allvarlig malaria. Obesitas tillsammans med 
ytterligare en metabol riskfaktor (hypertoni, hyperlipidemi eller 
diabetes) gav en justerad oddskvot på 6.54 (95% KI 1.87-22.88). 
Diabetes och obesitas visade sig vara oberoende riskfaktorer för 
allvarlig malaria hos vuxna diagnosticerade med P. falciparum i 
Sverige. Dessa komorbiditeter bör tas i beaktande vid såväl den 
akuta handläggningen som förebyggandet av malaria. Ytterligare 
studier behövs för att undersöka hur dessa hälsotillstånd påverkar 
malaria patologi.

(INF-P23) Malaria i Sverige 1995-2015 : en epidemiolo-
gisk och klinisk studie

Andreas Wångdahl¹, Katja Wyss², Dashti Saddudin³, Ma-
rika Hjertqvist4, Elsie Castro4, Pontus Naucler5, Tomas 
Vikerfors6, Anna Färnert5

1Infektionskliniken, Västerås, 2Infektionsenheten/Akutkliniken, Ka-
rolinska Sjukhuset, Stockholm, 3Infektionsenheten, Institutionen 
för medicin, Karolinska Institutet, Solna, 4Folkhälsomyndigheten, 
Stockholm, 5Infektionskliniken, Karolinska Sjukhuset, Stockholm, 
6Infektionskliniken, Västmanlands Sjukhus, Västerås

Bakgrund
Malaria är en potentiellt allvarlig sjukdom som måste uteslutas 
hos patienter som söker med feber efter vistelse i tropiska och 
sub-tropiska områden. Snabb diagnos och effektiv behandling är 
avgörande vid malaria. I Sverige är malaria en anmälningspliktig 
sjukdom och statistik publiceras årligen av Folkhälsomyndighe-
ten. Den kliniska bilden, handläggning och utfallet hos patienter 
som diagnostiserats med malaria i Sverige är däremot ej tidigare 
beskrivet.

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva epidemiologin och sjuk-
domsförloppet hos patienter med malaria i Sverige samt att iden-
tifiera riskfaktorer för allvarlig malaria.

Metod
Retrospektiv journalgranskning av samtliga malariafall anmälda 
till Folkhälsomyndigheten mellan 1995 och 2015. Datainsamling 
inkluderar demografiska, epidemiologiska, vårdrelaterade och kli-
niska uppgifter.

Preliminära resultat
Under den studieperioden har 2200 fall anmälts i Sverige. Arbe-
tet med att insamla journaldata pågår och hittills har över 1800 
patientjournaler sammanställts. Av dessa orsakades merparten av 
Plasmodium falciparum. Preliminära resultat visar att dödlighe-
ten i malaria i Sverige var 0,1%, vilket är lågt jämfört med flera 
andra icke-endemiska länder. Tid till diagnos, räknat som doctors 
delay, skiljer sig åt beroende på var i landet patienten söker vård. 
Mer ingående analyser, inklusive, trender över tid pågår.

(INF-P24) Handläggning av primärvårdens borreliaremis-
ser vid Infektionskliniken i Karlstad

Ahmed Al-Ahmadi¹, Martin Sundqvist², Staffan Tevell³ 
1Vårdcentralen Skoghall/Lövnäs, Allmänmedicin Värmland, Karl-
stad, 2Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, Örebro, 
Universitetssjukhus, Örebro, 3Infektionskliniken, Centralsjukhuset, 
Karlstad

Många patienter som söker vårdcentral uppvisar en brokig symp-
tomflora. Trots rekommendationer att avstå från borreliaanalys 
vid ospecifika symtom är borreliaprovtagning vanlig i denna pa-
tientgrupp. Tolkningen av analyssvaret kan dessutom vara svår, 
särskilt i områden med hög seroprevalens, vilket bidrar till remiss-
flödet från primärvård till infektionsklinik med frågeställning 
neuroborrelios. I denna retrospektiva kohortstudie har vi genom-
fört journalgranskning av samtliga remisser med borreliafråge-
ställning från primärvården under 2013 till infektionskliniken i 
Karlstad med syfte att studera handläggning och slutlig diagnos.

Av 111 remisser med borreliafrågeställning inkluderades de 85 
primärvårdsremisserna (tabell 1). 65 av dessa patienter (76%) 
kallades till infektionsmottagningen för bedömning, övriga han-
terades via brevsvar eller telefonkontakt. 43 (51%) av patienterna 
genomgick lumbalpunktion, och 35 av dessa (81%) utföll nega-
tivt. Av samtliga patienter diagnosticerades 8 (9%) fall av neuro-
borrelios, medan 44 patienter (52%) fick annan slutdiagnos än 
borrelios, inkluderande MS och PMR. Sammanlagt fick 50 av 
85 patienter antibiotikabehandling för Borreliainfektion, 15 via 
vårdcentralen i samband med att remissen skrevs och ytterligare 
35 efter bedömning av infektionsläkare. Av de 35 utan fynd av 
intratekal antikroppsproduktion i likvor antibiotikabehandlades 
15 (43%), majoriteten under diagnos ”annan borrelios”. Dessa 
uppvisade höga medel- och medianvärden för IgG i serum, ta-
lande för att behandlingsindikationen var ett patologiskt provsvar 
utan tydliga organsymptom. Sammanfattningsvis är den kliniska 
diagnostiken vid borreliainfektion svår, och det är viktigt att tän-
ka brett differentialdiagnostiskt avseende patienter med diffusa 
symptom och positiv borreliaserologi, så att inte andra diagnoser 
förbises. Även om det var förhållandevis vanligt med antibiotika-
behandling trots negativ likvorundersökning, är lumbalpunktion 
ett bra hjälpmedel i borreliadiagnostiken. Det är uppenbart att 
hög nivå av Borrelia IgG i serum i denna studie innebar hög san-
nolikhet för behandling avseende Borreliainfektion trots ospecifi-
ka symtom. Detta är ett kliniskt dilemma, då höga IgG nivåer kan 
kvarstå efter tidigare genomgången Borreliainfektion, och tydliga 
riktlinjer för hur detta skall hanteras saknas.

(INF-P25) Seroprevalence of and risk factors for mosqu-
ito-borne Inkoo virus in northern Sweden

Niina Putkuri², Mats Eliasson³, Olivia Wesula Lwande¹, 
Olli Vapalahti², Clas Ahlm¹
1Department of Clinical Microbiology, Umeå University, Umeå, 
2Department of Virology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 
3Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå Uni-
versity, Umeå
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Globally, mosquito-borne viruses constitute an emerging threat 
against human health. In Sweden Sindbis virus is known to cause 
Ockelbo disease. However, it is not known whether other human 
pathogenic viruses are spread by the 49 recognized blood-sucking 
mosquito species in Sweden. The mosquito-borne Inkoo virus 
(INKV) is a member of the California serogroup in the family 
Bunyaviridae, genus Orthobunyavirus. These viruses are associ-
ated with fever and encephalitis, although INKV infections are 
not usually reported and the incidence is largely unknown. The 
aim was to determine the prevalence of anti-INKV antibodies 
and associated risk factors in humans living in northern Sweden. 
Seroprevalence was investigated using the MONICA study, whe-
re a randomly selected population aged between 25 and 74 years 
(n=1,607) was invited to participate. The presence of anti-INKV 
IgG antibodies was determined by immunofluorescence assay.

Seropositivity for anti-INKV was significantly higher in men 
(46.9%) than in women (34.8%; p<0.001). In women but not 
in men, the prevalence increased somewhat with age (p=0.06). 
The peak in seropositivity was 45‒54 years for men and 55‒64 
years for women. Living in rural areas was associated with a hig-
her seroprevalence.

In conclusion, the prevalence of anti-INKV antibodies was high 
in northern Sweden and it was associated with male sex, older age, 
and rural living. The age distribution indicates exposure to INKV 
at a relatively early age. These findings will be important for fu-
ture epidemiological and clinical investigations of this relatively 
unknown mosquito-borne virus.

(INF-P26) Tick-Borne Encephalitis sequelae at long-term 
follow-up: a self-reported case-control study

Malin Veje¹, Peter Nolskog², Max Petzold³, Thomas 
Lindén4, Yüksel Peker5, Tomas Bergström6

1Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Gö-
teborg, 2Smittskyddsenheten, Skaraborgs sjukhus, Skövde, 3Avdel-
ningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet, 
Göteborg, 4Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs 
Universitet, Göteborg, 5Institutionen för molekylär och klinisk medi-
cin, Göteborgs Universitet, Göteborg, 6Mikrobiologiska laboratoriet, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg

Background
Tick-borne encephalitis (TBE), caused by the TBE virus (TBEV), 
is a major neurotropic infection throughout Europe and Asia, 
with a considerable risk of neurological sequelae. Our aim was 
to study symptoms in patients with TBE in Western Gotaland 
between 1997 and 2012 in the acute phase and at follow-up after 
two to 15 years (median 5.5 years).

Methods
The medical records of 96 TBE patients were studied. Phone-ba-
sed interviews were held with 92 patients and 58 controls, match-
ed by age, gender and residential area. The Encephalitis Support 
Group Questionnaire (ESGQ) 2000 was used, further developed 
with dimensions and scoring 1-4, where a high score is related 
to better outcome. Patients and controls also answered a written 
survey regarding functional outcome of sleep (FOSQ).

Results
35% of the patients had a mild disease, 56% moderate, while 
7.3% had severe disease. At follow-up, patients scored significant-
ly lower than controls in the dimensions of memory/learning, exe-
cutive functions, vigilance and physical impairments. In addition, 
the answers concerning tiredness/fatigue, poor concentration/
attention, reduced initiative/motivation, balance disturbances, 
co-ordination problems, difficulties with short- and long-term 
memory, learning difficulties and problems with fine motor skills 
resulted in significantly lower scores in the patients compared to 
the controls. The patients scored lower than the controls in the 
FOSQ dimension social outcome.

Conclusions
At long-term follow-up, the patients scored significantly lower in 
a diversity of neurocognitive and motor symptoms, in compari-
son with controls. These sequelae and their pathogenesis should 
be further explored and specific neurocognitive assessment tests 
are needed.

(INF-P27) Varicella-zoster virus (VZV) DNA in serum
of patients with VZV central nervous system infections

Anna Grahn¹, Tomas Bergström², Jim Runesson³, Marie 
Studahl¹
1Infektionskliniken, Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg, 2Klinisk mikrobiologi, virologi, Sahlgrenska, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg, 3Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund
Varicella-zoster virus (VZV) är en vanlig orsak till infektioner i 
centrala nervsystemet (CNS), oftast diagnostiserat genom detek-
tion av VZV DNA i likvor. Vårt syfte var att undersöka möjlig-
heten att diagnostisera VZV CNS infektioner genom att mäta 
mängden VZV DNA i serum och att korrelera VZV DNA i se-
rum till sjukdomens allvarlighetsgrad.

Metod
Sjuttiotvå patienter med VZV infektion i CNS, som diagnosti-
serades genom detektion av VZV DNA i likvor och samtidiga 
neurologiska symtom, inkluderades. Mängden VZV DNA mät-
tes med realtids PCR i parade likvor-serum prover och jämfördes 
med en kontrollgrupp av herpes zoster patienter (n = 36).

Resultat
Ökad mängd VZV DNA detekterades i serum hos patienter med 
encefalit jämfört med patienter med viral meningit eller Ram-
say-Hunt syndrom (p = 0.003 och p = 0.024), och också i serum 
hos patienter med hudutslag jämfört med patienter utan hud-
utslag (p ≤ 0.001). När alla patienter analyserades tillsammans, 
var virusbördan i serum lägre jämfört med hos patienterna med 
herpes zoster utan neurologiska symtom (p ≤ 0.001), och hos bara 
32 av 72 patienter med VZV CNS infektion kunde VZV DNA 
påvisas i serum.

Konklusion
Mängden VZV DNA i serum hos patienter med VZV CNS in-
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fektioner verkar vara associerad med allvarlighetsgraden och på-
gående hudutslag. Dock är fortfarande viral DNA analys i likvor 
med PCR den diagnostiska metod som bör användas.

(INF-P28) Reaktivering av Herpes simplex typ 1
vid pneumokockmeningit

Anna-Carin Hegenlid¹, Magnus Brink², Marie Studahl², 
Malin Bengnér¹
1Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 2Institutionen 
för biomedicin, Infektionskliniken, Göteborgs universitet, Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund
Akut bakteriell meningit (ABM) samt Herpes simplex typ 1 
(HSV-1) encefalit är två ovanliga men potentiellt livshotande in-
fektioner som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). Samtidig 
bakteriell och viral infektion har ibland rapporterats.

Syfte
Illustrera möjligheten till samtidig infektion med Streptococcus 
pneumoniae samt HSV-1 genom att presentera en fallrapport 
samt undersöka om reaktivering av herpesvirus är vanligt vid 
ABM.

Metod
Vi beskriver ett patientfall som diagnosticerades med reaktivering 
av HSV-1 i cerebrospinalvätskan (CSF) samtidigt som behand-
ling för pneumokockmeningit pågick. En retrospektiv analys av 
CSF från 21 patienter med ABM genomfördes. Proverna analyse-
rades för HSV-1-DNA samt för fyra andra neurotropa virus från 
herpesgruppen.

Resultat
Alla 21 prover utföll negativa avseende DNA för HSV-1, HSV-2, 
varicella zoster-virus, Epstein-Barr virus samt herpesvirus 6 ge-
nom PCR.

Konklusion
Trots att infektion med herpesvirus inte verkar vara ett vanligt 
fenomen vid ABM föreslår vi att reaktivering av HSV-1 kan över-
vägas om en patient med ABM uppvisar symptom förenliga med 
encefalit.

(INF-P29) Longer Term Safety of Tenofovir Alafenamide 
in Renal Impairment

Frank Post¹, A Clarke², W Short³, S Jiang4, C Maijgren 
Steffensson5 (presenting author), MW Fordyce4

1King´s College, London, UK, 2Brighton & Sussex University Hospi-
tals NHS Trust, Brighton, UK, 3University of Pennsylvania, Phila-
delphia, USA, 4Gilead Sciences, Foster city, USA, 5Gilead Sciences, 
Stockholm

Background
Tenofovir alafenamide (TAF) is a novel prodrug of tenofovir 
(TFV) that results in 91% lower plasma TFV levels compared to 

TDF. Switch to a once-daily single tablet regimen of elvitegravir, 
cobicistat, emtricitabine, and TAF (E/C/F/TAF) in HIV-1 infec-
ted patients with eGFRCG (Cockcroft-Gault) 30 to 69 mL/min 
was shown to be effective and safe through 48 weeks. Here, we 
report longer term results.

Methods
Virologically suppressed adults with stable eGFRCG of 30 to 69 
mL/min had their treatment switched to open-label E/C/F/TAF. 
The primary endpoint was the change from baseline in glomeru-
lar filtration rate estimated using various formulae at 24 weeks. 
Longer term efficacy and safety data are described, including tests 
of renal function and bone mineral density (BMD).

Results
Of 242 subjects enrolled, mean age was 58 years (range: 24 – 
82), 18% Black, 39% hypertension, 14% diabetes, and 65% 
were taking TDF-containing regimens prior to switch. Through 
Week 72, minimal change in eGFRCG was observed. Five pa-
tients (2.0%) with baseline eGFR 20 mg/mmol) and albuminuria 
(UACR ≥3 mg/mmol) decreased from 42% to 18% and 49% 
to 28%, respectively. Hip and spine BMD increased significantly 
(mean % changes from baseline +1.50 and +1.91, respectively, 
p<0.001). 93% maintained HIV-1 RNA <50 copies/mL based on 
Missing = Failure analysis.

Conclusions
Through 72 weeks, switch to E/C/F/TAF was associated with mi-
nimal change in eGFRCG. Proteinuria, albuminuria and BMD 
significantly improved. These data support the efficacy and safety 
of once daily E/C/F/TAF in HIV+ patients with eGFR 30-69 
mL/min without dose adjustment.

(INF-P30) Effect of pre-existing Hepatitis C virus (HCV) 
NS3 Q80K variant in Genotype 1a and NS5A Y93H vari-
ant in Genotype 3 for interferon-free treatment combina-
tions with direct antiviral agents (DAAs): Real-life expe-
rience from a multicenter study in Sweden and Norway

Anders Lannergård¹, Hege Kileng², Midori Kjellin³, Assar 
Bergfors³, Ann-Sofi Duberg4, Lars Wesslén5, Astrid Da-
nielsson6, Magnhild Gangsöy7, Tore Gutteberg8, Johan 
Lennerstrand3

1Infektionskliniken, Uppsala universitet, Uppsala, 2Gastroenterologi, 
Universitetet i Nordnorge (UNN), Tromsö, Norge, 3Klinisk mik-
robiologi, Uppsala universitet, Uppsala, 4Infektionskliniken, Öre-
bro universitet, Örebro, 5Infektionskliniken, Gävle sjukhus, Gävle, 
6Infektionskliniken, Falu lasarett, Falun, 7Infektionskliniken, Bodö 
sjukhus, Bodö, Norge, 8Infektionskliniken, Universitetet i Nordnorge 
(UNN), Tromsö, Norge

Background
The prevalence of HCV NS3 baseline Q80K and NS5A Y93H 
resistant associated variants (RAVs) is approximately 8% in both 
genotype (GT) 1a and GT3 of Nordic DAA-treatment naive pa-
tients, respectively. These baseline RAVs may have a negative im-
pact on sustained viral response (SVR) as indicated by the COS-
MOS and ALLY-3 studies.
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Patients and methods
Consecutive patients from Uppsala, Gävle and Tromsö (interven-
tion group) and from Örebro, Falun and Bodö (control group) 
were included. In this interim report, patients with GT1a and 
3 were included in the study during Q2 2014– Q3 2015. Tai-
lored treatment in the intervention group was based on baseline 
RAV that was performed with NS3 and NS5A population ba-
sed sequencing method. The original study is planned for 100 
patients with Q80K GT1a and 100 for Y93H GT3 during Q2 
2014 – Q4 2016 with a power of 90%. Preliminary results were 
obtained from a total of 168 patients, including an intervention 
group of 80 GT1 and 28 GT3, and a control group of 47 GT1 
and 13 GT3. The prevalence of Q80K in GT1a in the interven-
tion group at baseline was 7.7% (5/65) and of Y93H in GT3 
7.1% (2/28). The non-SVR rates in the intervention group were 
3,1% (2/65) for GT1a and 17.9% (5/28) for GT3. In the control 
group, the rates were 10.6% (5/47) and 15.4% (2/13), respective-
ly. Two GT3 patients with pre-existing Y93H in the intervention 
group (2/28), were both cured (SVR) with prolonged, 24 weeks, 
NS5A-inhibitor plus sofosbuvir treatment without ribavirin.

Conclusions
These preliminary results indicate that the relapse rate was lower 
for the intervention group than for the control group in the GT1a 
patients. The study is ongoing and analysis of baseline RAVs on 
patients from the control group are yet to be done.

(INF-P31) C-EDGE CO-STAR: Efficacy of Elbasvir and Gra-
zoprevir in Persons Who Inject Drugs (PWID) Receiving 
Opioid Agonist Therapy (OAT)

Dore GJ¹, Altice F², Litwin AH³, Dalgard O4, Gane E5, Shi-
bolet O6, Luetkemeyer A7, Nahass R8, Peng CY9, Conway 
B10, Grebely J¹, Howe A11, Nguyen BY11, Wahl J11, Barr E11, 
Robertson M11, Platt HL11

1The Kirby Institute, UNSW, Australia, 2Yale School of Medici-
ne, USA, 3Montefiore Medical Centre and Albert Einstein College 
of Medicine, USA, 4Institute of Clinical Medicine, Oslo, Norway, 
5Auckland Clinical Studies, New Zealand, 6Tel-Aviv Medical Cen-
ter, Israel, 7University of California, San Fransisco, USA, 8ID Care, 
USA, 9China Medical University Hospital, Taiwan, 10Vancouver In-
fectious Diseases Centre, Canada, 11Merck & Co., Inc., USA

Background
The fixed-dose combination of elbasvir 50mg (HCV NS5A in-
hibitor) + grazoprevir 100mg (HCV NS3/4A protease inhibitor) 
(EBR/GZR), an all-oral, once-daily regimen, is effective and well 
tolerated in diverse patient populations with HCV infection. 
C-EDGE COSTAR, a Phase 3 trial, evaluated efficacy and safety 
of EBR/GZR among treatment naïve HCV GT1/4/6-infected 
patients receiving OAT (methadone or buprenorphine).

Methods
This double-blind, placebo-controlled study randomized patients 
2:1 to an immediate treatment group (ITG, EBR/GZR for 12 
weeks) or a deferred treatment group (DTG, placebo for 12 
weeks, then open label EBR/GZR for 12 weeks). Non-prescribed 
drug use was monitored by urine drug screening, but was not 

exclusionary to study participation. Primary endpoints were sus-
tained virologic response (SVR, HCV RNA 5x ULN after on-tre-
atment normalization.

Conclusion
EBR/GZR is safe and highly effective in patients with chronic HCV 
GT1, 4, or 6 receiving OAT. These data support enhanced efforts 
to address barriers to HCV treatment access for PWID.

(INF-P32) Hög seroprevalens av antikroppar mot hepatit 
E hos svenska hepatit C patienter.

Miriam Karlsson¹, Åsa Mellgren¹, Rune Wejstål², Heléne 
Norder³ 
1Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, 2Avdelningen 
för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet, Göteborg, 3Institutio-
nen för biomedicin, Göteborgs universitet, Göteborg

Bakgrund och syfte
Hepatit E (HEV) finns endemiskt i Sverige och ger oftast en mild 
självbegränsande sjukdom, men bland immunsupprimerade och 
personer med kronisk leversjukdom har det förekommit allvarlig 
sjukdom och död. Smittvägen är oftast fekal-oral men rappor-
ter finns om transfusionssmitta. Om HEV sprids i samband med 
användande av intravenösa droger i Sverige är okänt. Syftet med 
studien var att undersöka prevalensen av HEV-infektion bland 
svenska Hepatit C (HCV) patienter.

Metod
Blodprover från 204 patienter med kronisk HCV-infektion ana-
lyserades för anti- HEV IgM och IgG samt PCR för HEV RNA. 
Journalgranskning av sjukhistoria och lab-data utfördes. 500 
svenska blodgivare användes som kontroller.

Resultat
Medelåldern bland HCV-patienterna var 52 år, 62% var män och 
83% var födda i Sverige. 49% hade signifikant fibros mätt med 
fibroscan, leverbiopsi eller APRI-score. Prevalensen av anti-HEV 
IgG bland HCV-patienterna var 30%(62/204) vilket var högre än 
bland blodgivarna 17%(84/500) (p<0,01). En patient hade posi-
tivt HEV PCR. Positiv anti-HEV IgG var associerat med högre 
ålder, OR 1.08 (1.05-1.11) p<0.0001. Risken att vara seroposi-
tiv för HEV var högre bland dem med transfusion som smitt-
väg för HCV (48%) jämfört med dem som använt intravenösa 
droger (26%) OR 2,72(1,2-6,19) p=0,017. Risken var också hö-
gre bland patienter med signifikant fibros (38%) OR 2,04(1.11-
3.76) p=0,02 och bland dem med malign sjukdom. (72%) OR 
7.27(2.46-21.44) p<0.001. Efter åldersjustering var dock inte 
skillnaderna mellan HCV-patienter och blodgivare signifikanta, 
och inte heller den ökade risken bland transfusionssmittade eller 
dem med signifikant fibros.

Slutsats
Seroprevalensen av anti-HEV IgG hos HCV-patienter var hög, 
30%, och ålder var en stark riskfaktor för att ha anti-HEV IgG. 
Efter åldersjustering skilde sig inte prevalensen mellan HCV-pa-
tienter och svenska blodgivare. Även om vårt material är litet talar 
resultaten emot att HEV sprids genom användande av intravenö-



34
33

  ABSTRACTS

sa droger. Högst risk för genomgången HEV-infektion fanns bland 
dem som smittats med HCV genom blodtransfusion.

(INF-P33) Influence of Age on Outcomes in HIV-infected 
Adults Initiating Genvoya versus Stribild

Anders Blaxhult¹, Eric Daar², Benoit Trottier³, Amanda 
Clarke4, Cynthia Brinson5, Hal Martin6, Susan Guo6, San-
dra Friborg6, Catharina Maijgren Steffensson7, Marshall 
Fordyce6

1Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, 2Los Angeles Biomedical 
Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center, USA, 3Centre 
D’excellence VIH-Its-Hepatites, Clinique Medicale L’Actuel, Cana-
da, 4HIV/Gum and Clinical Trials, Royal Sussex County Hospital, 
UK, 5Central Texas Clinical Research, USA, 6Gilead Sciences, USA, 
7Gilead Sciences, Sweden

Background
As the HIV-infected population ages and has increasing prevalen-
ce of co-morbidities, efficacy and safety of antiretrovirals in older 
patients is of heightened importance. In the general population, 
E/C/F/TAF demonstrated similar efficacy and improved bone 
and renal safety compared to E/C/F/TDF.

Methods
Treatment naïve HIV-infected adults were randomized 1:1 to a 
single tablet regimen of E/C/F/TAF or E/C/F/TDF once daily in 
two phase 3 double blind studies. Pre-specified pooled Week 48 
analyses of efficacy, renal safety, and bone mineral density (BMD) 
in those ≥50 years are described in this analysis.

Results
Of 1,733 patients treated, 203 were ≥50 years of age; 89 rando-
mized to E/C/F/TAF and 114 to E/C/F/TDF. Baseline viral load, 
CD4 counts, renal laboratories and BMD were similar. Virolo-
gic success at Week 48 was 94.4% for E/C/F/TAF vs. 91.2% for 
E/C/F/TDF, similar to efficacy in the entire study population. 
Adverse events leading to discontinuation was 1.1% for E/C/F/
TAF vs. 3.5% for E/C/F/TDF. Mean change in eGFR rate at 
Week 48 was -5.8 mL/min for E/C/F/TAF vs. -11.7 mL/min 
for E/C/F/TDF (p=0.010). As shown in Figures 1 & 2, subjects 
≥50 years had significantly improved renal tubular profiles with 
E/C/F/TAF vs. E/C/F/TDF. Mean decrease in BMD was signifi-
cantly less in the E/C/F/TAF vs. E/C/F/TDF arm; spine (-1.47% 
vs. -2.77%, p=0.011); hip (-0.31% vs. -2.52%, p<0.001).

Conclusion
Among subjects ≥ 50 years of age, those receiving 48 weeks of 
E/C/F/TAF had comparable efficacy and improved bone and re-
nal safety compared to those on E/C/F/TDF, as previously de-
monstrated in the overall study population. These findings de-
monstrate an important safety improvement of TAF relative to 
TDF in patients ≥50 years, which is of particular importance as 
the population living with HIV ages and experiences more non-
AIDS related comorbidities.

(INF-P34) Improved Safety and Efficacy of TAF vs TDF 
Single-Tablet Regimen in HIV-1 Treatment-Naïve Women 
through Week

Anders Blaxhult¹, Chloe Orkin², Ellen Koenig³, Amanda 
Clarke4, Daniel Podzamczer5, Bonaventura Clotet6, Devi 
SenGupta7, Moupali Das7, Catharina Maijgren Steffens-
son8, Marshall Fordyce7

1Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, 2Royal London Hospital, 
London, UK, 3Instituto Dominicano de Estudios Virologicos, San-
to Domingo, Dominican Republic, 4Royal Sussex County Hospital, 
Brighton and Sussex University NHS Hospitals, Brighton, UK, 
5Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet, Barcelo-
na, Spain, 6IrsiCaixa, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona, Spain, 7Gilead Sciences, Foster City, USA, 8Gilead Scien-
ces, Stockholm

Objectives
Women represent half of all HIV-infected individuals globally, 
but current treatment practices are based largely on data from 
male populations. The objective of this analysis was to determi-
ne whether there was a difference in safety or efficacy between a 
tenofovir alafenamide (TAF) and a tenofovir diphosphate (TD-
F)-based regimen in treatment-naïve women.

Methods
Treatment-naïve HIV-1-infected adults with eGFR ≥50 mL/min 
were randomized 1:1 to a single tablet regimen of elvitegravir/co-
bicistat/emtricitabine/TAF (E/C/F/TAF) or elvitegravir/cobicis-
tat/emtricitabine/TDF (E/C/F/TDF) in two controlled, double-
blind, randomized phase 3 studies. A pre-specified analysis of 
efficacy and a post-hoc analysis of safety of TAF vs. TDF at 48 
weeks by gender were conducted.

Results
Of the 1733 subjects treated, 260 (15%) were women. Baseli-
ne HIV viral load (VL) and CD4 count were balanced between 
women randomized to receive either TAF or TDF. At Week 48, 
rates of virologic success (HIV VL < 50 copies/ml) were higher 
for women receiving TAF vs. TDF [95% vs. 87%; 95% CI (0.2, 
15.6); p=0.023]. Both regimens were well-tolerated and proximal 
renal tubulopathy was not observed. The percentages of subjects 
experiencing treatment- emergent grade 3 or 4 adverse events 
were comparable in men and women (TAF: men 8%; women 
9%; TDF: men 8.1%; women 11.8%). Individual AEs were ge-
nerally similar in men and women for both treatment groups. 
Among women, decline in median eGFR was significantly less 
(p<0.001) in the TAF group, while median changes in proteinu-
ria and albuminuria were comparable between treatment arms. 
Women receiving TAF experienced significantly less spine and 
hip bone mineral density declines compared with those receiving 
TDF (p<0.001).

Conclusion
In treatment-naïve women, E/C/F/TAF demonstrates higher ra-
tes of virologic success and significant improvements in renal and 
bone safety compared to E/C/F/TDF at Week 48. These results 
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support the use of E/C/F/TAF for the initial treatment of HIV-1 
in women.

Klinisk mikrobiologi

(KM-P01) Jämförelse av BacT/ALERT VIRTUO versus 
BacT/ALERT 3D blododlingssystem

Stephanie Holmqvist¹, Osman Altun¹,², Mohammed Al-
muhayawi³, Petra Lüthje¹, Rubina Taha³, Måns Ullberg¹, 
Volkan Özenci¹.
1Klinisk mikrobiologi F72, Karolinska Institutet, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, 14186 Stockholm, Sverige 2Florida State Univer-
sity, College of Medicine, CoM Pediatric Residency Program, Talla-
hassee, FL 32306-4300, USA 3King Abdul-Aziz University, Faculty 
of Medicine, Department of Microbiology, P.O. Box 80205, Jeddah 
21589, Saudi Arabia

Bakgrund
Fortfarande utgör blodförgiftning en stor risk för dödlighet. För 
att reducera dödligheten hos patienten krävs tidig detektion av 
patogener. På så sätt kan rätt antibiotika sättas in i ett tidigt skede. 
I dagsläget är blododling med automatiserad blododlingssystem 
gold standard för att detektera mikroorganismer i blodet. Det 
senaste blododlingssystemet BacT/ALERT VIRTUO har en för-
bättrad teknik för att förbättra arbetsflödet. Syftet med studien 
var att jämföra det nya blododlingssystemet BacT/ALERT VIR-
TUO med det nuvarande systemet BacT/ALERT 3D för detek-
tion och tid till detektion av bakterier och jästsvampar. 

Material/metod
Totalt analyserades 115 kliniska isolat (39 Gramnegativa bakte-
rier, 49 Grampositiva bakterier och 27 Candida). Samtliga bak-
terier inokulerades i ett flaskpar (aerob+anaerob), undantaget 
Acinetobacter spp. och Candida spp. som enbart inokulerades i 
aeroba flaskor. Dessa flaskpar inkuberades parallellt i de två blod-
odlingssystemen under maximalt fem dagar. Totalt användes 784 
blododlingsflaskor. Detektion och tid till detektion (TTD) ana-
lyserades. 

Resultat
Totalt 762 blododlingsflaskor (97 %) larmades positivt. Det 
fanns ingen skillnad av antalet negativa flaskor i de båda syste-
men. TTD jämfördes i de 379 flaskparen som larmades positivt i 
de båda systemen. BacT/ALERT VIRTUO hade kortare TTD än 
BacT/ALERT 3D (P<0,0001). Nittio procent av blododlingsflas-
korna som inokulerats med bakterieisolat larmades positivt efter 
16 timmar i BacT/ALERT VIRTUO i jämförelse med 21 timmar 
i BacT/ALERT 3D. Median TTD var 2,8 timmar kortare för 
BacT/ALERT VIRTUO (P<0,0001). BacT/ALERT VIRTUO 
kunde detektera 90 % av alla Candida inom 3 dagar (71 tim-

mar) versus fyra dagar (86 timmar) i BacT/ALERT 3D. Median 
TTD var signifikant lägre i BacT/ALERT VIRTUO versus BacT/
ALERT 3D (P<0,0001). 

Slutsats
Båda blododlingssystemen BacT/ALERT VIRTUO och BacT/
ALERT 3D kan detektera mikroorganismer, dock kan blodod-
lingssystemet BacT/ALERT VIRTUO ger en signifikant snabb-
are detektion av mikroorganismer. 

Korrespondens
stephanie.holmqvist@karolinska.se

 

(KM-P02) MRSA strains exhibiting reduced susceptibili-
ty to ceftaroline or mupirocin in Stockholm

Hong Fang , Inga Fröding, Boisan Gian, Caroline Karl-
ström, Måns Ullberg.
Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetssjukhuset

Objectives
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a public 
health problem worldwide. Ceftaroline is the first approved 
cephalosporin in clinical use that has activity against MRSA. 
Mupirocin is a topical antibiotic used for decolonisation of S. 
aurues to prevent staphylococcal infections. The present study is 
aimed at investigating antimicrobial susceptibilities to ceftalorine 
and mupirocin among MRSA strains in Stockholm and exploring 
genetic relationship of the nonsusceptible isolates. 

Methods
A collection of 982 MRSA isolates, one isolate per individual, 
detected in Stockholm during 1996-2013, and 743 consecutive 
non-duplicate MRSA isolates recovered in Jan-Dec 2014 were 
included in the study. Antimicrobial susceptibilitiy to ceftaroli-
ne was determined by the disk diffusion method on all isolates. 
Mupirocin susceptibility was conducted on the isolates 2014 by 
the disk diffusion method. The Etest was used to verify resistan-
ce in nonsusceptible strains. High-level ceftaroline-resistant stra-
ins (MIC >4 mg/L) were confirmed by the broth microdilution 
(BMD) method. All isolates were genotyped by pulsed-field gel 
electrophoresis (PFGE). 

Results
Increased ceftaroline MICs were observed in 48 of the 982 isola-
tes in 1996-2013, and 11 isolates in 2014. Of them, two isolates 
displayed MICs at 4 mg/L by Etest and were confirmed to be 8 
mg/L by BMD testing. According to the epidemiological data 
and the laboratory findings, the two high-level ceftaroline resi-
stant MRSA cases in Stockholm were a clonal spread. Mupirocin 
MICs of 12 mg/L and >1024 mg/L were observed in two and 
three isolates, respectively, among MRSA isolates in 2014. The 
three high-level mupirocin-resistant MRSA isolates identified in 
this study were single instances, not belonging to any common 
MRSA clones in Stockholm. Among MRSA cases in 2014, there 
were three cases, in which the isolates were nonsusceptible to both 
ceftaroline and mupirocin. Two of them had ward-contact with 
each other in Stockholm. The isolates recovered from them had a 
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ceftaroline MIC at 1.5 mg/L and mupirocin at 12 mg/L. Identical 
PFGE patterns were observed in the isolates. O ur study implies 
that these two isolates belonged to the same strain. 

Conclusions
The present study identified a few strains with reduced suscepti-
bility to ceftaroline. MRSA strains with high-level ceftaroline 
resistance or high-level mupirocin resistance have emerged in 
Stockholm. 

Korrespondens
hong.fang@karolinska.se

 

(KM-P03) Ett år med Cobas 6800

Anna Eidefors¹, Claire Keane¹, Annie Hsieh¹.
1Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Klinisk Mikrobiologi på Karolinska Universitetssjukhuset har 
som första laboratorium i Sverige infört Roche Cobas 6800 för 
rutinmässig kvantifiering av HIV-1 RNA, HBV DNA och HCV 
RNA. Valideringen som utfördes innan införandet visade på en 
god korrelation med tidigare metoder (Roche Cobas Ampliprep/
Cobas Taqman) med en något ökad känslighet. Detta första år har 
bjudit på utmaningar i form av intrimning av ett helt nytt instru-
ment, flödesarbete, och kliniska frågeställningar som en följd av 
ökad känslighet. När känsligheten ökar för en metod kommer fler 
lågpositiva prov svaras som positiva, hur påverkar detta behand-
ling och statistik? För Hepatit C har vi haft ett metodbyte till en 
känsligare metod samtidigt som det händer mycket på behand-
lingsfronten. Hur vet vi om lågpositiva prov är sant eller falskt 
positiva?

 
Korrespondens
anna.eidefors@karolinska.se 

 

(KM-P04) Validering av kommersiell diagnostik för påvis-
ning av luftvägsvirus

Annelie Bjerkner, Lina Guerra, Anders Jonsson, Pia An-
dersson, Berit Hammas, Mattias Karlsson.
Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk Mikrobiologi 

Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder detektion av 15 oli-
ka luftvägsvirus i paket: influensa- (A/B), respiratory syncytial-, 
metapneumo-, corona- (OC43, NL63, HKU1, 229E), rhino-, 
entero-, parainfluensa- (1- 3), adeno- och bocavirus. Diagnos-
tik av influensa- och RS-virus utförs med en kommersiell metod 
(Simplexa, Focus diagnostics) medan detektion av övriga virus är 
baserat på en in-house-PCR som kräver 8 separata PCR-reaktio-
ner per prov. Som ett led i vårt förbättringsarbete identifierade vi 
ett behov av att öka genomflödet av antalet prov, framförallt ge-
nom att minimera antalet PCR-reaktioner per prov (under högsä-
song analyseras i medeltal 140 luftvägsprov med in-house-metod 
per vecka, vilket motsvarar över 1 000 PCR-reaktioner). Ett läg-
re antal PCR-reaktioner förenklar arbetsflödet och ger snabbare 
svar till klinikens beställare. För detta ändamål ska vi utvärdera 

två kommersiella metoder för detektion av nukleinsyra från luft-
vägsvirus som i dagsläget analyseras med in-house-PCR: Allplex 
(Seegene) och LightMix (TIB Molbiol/Roche). Allplex-metoden 
påvisar i två separata reaktioner 12 luftvägsvirus (jämfört med 
nuvarande metod saknas coronavirus HKU1 men tillägg av PIV 
4). Produkten innehåller även nödvändiga kontroller för analysen 
(totalt två rör). LightMix-metoden påvisar i fyra separata reak-
tioner 13 luftvägsvirus (tillägg av PIV 4 jämfört med nuvarande 
metod). Totalt 13 rör med separata kontroller för varje agens är 
inkluderade. Vid valideringen ska kliniska prov analyseras både 
prospektivt och retrospektivt. Resultaten ska även jämföras med 
tidigare resultat från klinikens befintliga diagnostiska metoder. 
Ingående provmaterial inkluderar nasofarynxaspirat, nasofarynx-
sekret, svalgsekret samt bronkoalveolärt lavage och trakealsekret. 
Utöver detta ska även externa kvalitetspaneler testas. Införande 
av kommersiella metoder möjliggör att resurser kan frigöras för 
metodunderhåll och andra arbetsuppgifter. Kommersiella meto-
der minskar även behovet av uppdateringar av eventuella nuk-
leotidsekvenser för påvisning då detta ombesörjs av tillverkaren. 
Användningen av kommersiella metoder kan dock försvåra labo-
ratoriets kvalitetssäkring då målsekvenserna ofta förblir okända 
för användaren vilket kan leda till svårigheter med att säkerhets-
ställa detektion av nya kliniskt intressanta varianter av smittäm-
nen. Det kan på liknande sätt vara svårt att övervaka metodens 
tillförlitlighet att detektera mindre genetiska förändringar som 
förekommer hos virus.

 
Korrespondens
annelie.bjerkner@karolinska.se

 

(KM-P05) Ökar aminoglykosidresistensen hos Esche-
richia coli vid septikemi?

Helena Riise¹, Anders Lundqvist², Sotirios Oikonomou¹, 
Claes Henning¹.
1Mikrobiologiska laboratoriet, Klinik för Bild och Laboratoriemedi-
cin, 2Infektionskliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Aminoglykosider, framför allt tobramycin, används tillsammans 
med bensylpenicillin som en standardbehandling av misstänkt 
sepsis. Vid svår sepsis/septisk chock används piperacillin-tazo-
bactam tillsammans med tobramycin. Escherichia coli (E. coli) är 
den vanligaste bakterien vid sepsis och resistensen mot aminogly-
kosider följs regelbundet genom de lokala, regionala och natio-
nella STRAMA nätverken för att upptäcka tendenser till nedsatt 
effektivitet. I den lokala STRAMA övervakningen sågs från 2013 
till 2014 en ökning av resistensen (I och R) mot tobramycin för 
E. coli. En faktisk ökning av andelen kliniska isolat kan vara svår 
att upptäcka lokalt eftersom säkerheten för den statistiska inferen-
sen är begränsad av osäkerheten av få fall. Ett kliniskt önskemål 
om snabba resistensbesked kan också leda till en inte önskvärd 
variation av laboratorietekniken. METOD. Samtliga 35 E. coli 
stammar som isolerats vid blododling från patienter vårdade vid 
SÄS under perioden 2013 01 01 – 2015 05 31 och besvarats med 
I (16 stammar) eller R (19 stammar) ingick i undersökningen. 
Dessutom ingick tre slumpmässigt valda stammar som besvarats 
med S och med hämningszonen 17-18 mm. Endast ett isolat per 
patient ingick i undersökningen. Som kontrollstam användes E. 
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coli CCUG 17620. Resistensbestämning utfördes i detalj enligt 
EUCAST lappdiffusionsmetod Version 5.0. Avläsning utfördes 
av tre personer, oberoende av varandra och utan kunskap om re-
sultat från tidigare resistensbestämning. Vid skillnad i avläsning 
som ledde till olika SIR-gruppering accepterades den SIR-grupp 
som erhölls av 2/3 avläsare. Undersökningen upprepades om av-
läsningen ledde till tre olika grupper. 

Resultat
Vid den upprepade undersökningen bedömdes 34/35 stammar 
till samma SIR grupp av alla tre avläsare. Tre stammar som tidiga-
re bedömts som S i området 17-18 mm bedömdes som S av 3/3 
avläsare och alla som tidigare bedömts som R blev bedömda som 
R. Endast 5 av 15 (33 %) som tidigare bedömts som I, blev åter 
bedömda som I. Nio blev bedömda som S och en som R. 

Diskussion
Den stora skillnaden vid förnyad testning av stammar som tidiga-
re rapporterats som I med ändring till S eller R är anmärknings-
värd. Klassificering till I grupp sker vid en zondiameter mellan 
14 och 16 mm. Vid en skillnad i avläst zondiameter mellan olika 
avläsare på 1-2 mm kan det räcka för fel SIR gruppering i 8 % till 
40 % av dessa fall. När 60 % (9/15) av grupp I omgrupperades 
till S tyder det på att bakteriemängden vid direktresistensen blivit 
för hög vid den första undersökningen.

 
Slutsats
Grupp I för E. coli mot tobramycin ska inte rapporteras från di-
rektresistens med lappmetoden. Före rapportering ska lappdiffu-
sionen upprepas strikt efter EUCAST metod för stammar med 
12-17 mm zon och samtidigt med gentamicin och amikacin så 
att expertreglerna kan tillämpas. Vid tveksamhet ska också e-test 
utföras. Samtliga avläsningar ska ske oberoende av tre personer. 

Korrespondens
claes.henning@vgregion.se

 

(KM-P06) Utvärdering av buljong-MIC (Sensititre) med 
automatisk avläsning i Aris (Automated Reading Incu-
bation System) i rutindiagnostiken på ett stort universi-
tetslaboratorium

Mirja Hägg¹, Sharareh Sheikholeslami², Christian Giske ¹, 
Aina Iversen¹.
1Klinisk mikrobiologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolin-
ska Institutet 2Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslabora-
toriet, Solna

På Klinisk Mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet Sol-
na, har utvärdering av buljong-MIC i mikrotiterplattor (Thermo 
Scientific Sensititre) med automatiserad avläsning (Thermo Sci-
entific Sensititre ARIS System) utförts för stafylokocker, entero-
kocker och gramnegativa stavar. Syftet med utvärderingen var att 
undersöka om användning av Sensititre-plattor med avläsning 
i Aris skulle förbättra flödet i rutindiagnostiken samtidigt som 
metoden överensstämmer bättre med internationell referensme-
todik för resistensbestämning än de metoder laboratoriet i nu-
läget använder sig av. Majoriteten av den rutinmässiga resistens-

bestämningen sker för närvarande med Vitek2 (bioMérieux) och 
diskdiffusion som komplement. För utvärderingen användes 100 
stafylokocker (KNS, MSSA och MRSA), 100 enterokocker (VSE 
och VRE) och 100 gramnegativa isolat (känsliga och resistenta 
isolat tillhörande familjen Enterobacteriacae, Pseudomonas aeru-
ginosa och Acinetobacter baumannii-gruppen). Sensititre-plat-
torna som användes var EUSTAPF (stafylokocker), EUENCF 
(enterokocker) och (NLBRMOF) (gramnegativa bakterier). Den 
sistnämnda plattan innehåller förutom de vanligaste antibiotika 
även antibiotika för ESBL-test. Sensititre-plattorna inokulerades 
och inkuberades i Aris. Efter 18 timmar, och för vissa stammar 
även 24 timmar, avlästes MIC-värden automatiskt av Aris som 
använder sig av fluorescens för att detektera växt i brunnarna. 
Därefter genomfördes som kontroll avläsning av plattorna med 
halvautomatisk avläsning i Vizion (Thermo Scientific Sensititre 
Vizion system) varefter de resultaten jämfördes med de tidigare 
erhållna värdena från Vitek och diskdiffusions-test. Mycket god 
överensstämmelse, det vill säga inte mer än ett stegs skillnad i 
dilutions-steg, mellan MIC-värden i Aris och värden avlästa med 
hjälp av Vizion gällandes grampositiva bakterier har observerats. 
Resultaten för de gramnegativa bakterierna analyseras fortfaran-
de. Under våren 2016 planeras Sensititre-Aris systemet att paral-
lelltestas med nuvarande resistensbestämningsmetoder på isolat 
från nedre luftvägsprover i rutindiagnostiken på laboratoriet. Sys-
temets funktion i rutindiagnostiken och eventuella flödesmässiga 
fördelar kommer därefter kunna utvärderas och resultaten kom-
mer att presenteras på Vårmötet i Helsingborg. 

Korrespondens
mirja.hagg@karolinska.se

 

(KM-P07) Utveckling av mikrobiologisk biobankning i 
Sverige

Camilla Lagheden¹, Ulla Rudsander¹, Lars Andersson (1), 
Joakim Dillner¹.
1Laboratoriemedicin, Karolinska Intitutet, Stockholm

Bakgrund
I Sverige finns de största biobankerna inom rutinmässig hälso- 
och sjukvård där det årligen långtidsarkiveras miljontals prover 
inom laboratoriemedicin. Proverna sparas i första hand för pa-
tientens egen diagnostik men är också en viktig resurs för forsk-
ning och utvecklingsarbeten. En nationellt harmoniserad utveck-
ling av laboratoriemedicinska biobanker kan ge Sverige möjlighet 
till ledande forskning inom laboratoriediagnostik – ett strategiskt 
viktigt område för att kunna uppnå förbättrad vårdkvalitet ge-
nom snabbare och säkrare diagnoser. Vi har genomfört en stor-
skalig nationell upphandling gällande upp till 10 stycken väts-
kehanteringsrobotar samt erbjuder ett standardiserat system för 
mjukvara, förbrukningsvara och protokoll. 

Metod
Universitetssjukhuset i Örebro avser att upprätthålla standardise-
rad insamling och biobankning av serum och plasma prover. En 
vätskehanteringsrobot, inköpt enligt den nationella upphandling-
en, kommer att placeras på Laboratoriemedicinska kliniken, Uni-
versitetssjukhuset i Örebro. Universitetssjukhuset i Örebro, RÖL, 
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åtar sig att inte kasta proven eller överlåta biobanken till annan. 
Vi har tillsammans med Örebro skräddarsytt robotens mjukvara 
efter Örebros önskemål. 

Resultat
Roboten är planerad för installation i mitten på mars. 

Konklusion
Visionen med nationellt samarbete är att sänka kostnaderna och 
öka användbarheten av kliniska biobanker för vård, kvalitetsarbe-
te och forskning.
Korrespondens
Camilla.Lagheden@ki.se

(KM-P08) Inga fynd av makrolidresistens bland svenska 
Mycoplasma pneumoniae-prover

Karolina Gullsby¹,², Björn Olsen², Kåre Bondeson².
1Centrum för Forskning och Utveckling, Uppsala universitet/Region 
Gävleborg, 2Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk virolo-
gi, Uppsala Universitet

Bakgrund
Mycoplasma pneumoniae är en vanlig orsak till luftvägsinfektion 
som ofta ger mild självläkande övre luftvägsinfektion men också 
kan orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion samt andra ovanliga 
men allvarliga symptom som encefalit, perikardit och hemolytisk 
anemi. De typer av antibiotika som kan användas vid behandling 
av M. pneumoniae är makrolider, tetracykliner och fluorokino-
loner där makrolider är enda lämpliga behandlingsalternativet 
för barn < 8 år på grund av biverkningar. Makrolidresistenta M. 
pneumoniae-stammar har påvisats sedan år 2000 i Japan och se-
dan dess har incidensen av makrolidresistens ökat dramatiskt i 
Asien. Nyligen publicerade studier från Kina visar att > 90 % 
av patientisolaten är resistenta. Förekomst av makrolidresistent 
M. pneumoniae är beskrivet även i andra delar av världen där 
incidensen varierar mellan olika länder. Ingen tidigare studie är 
gjord i Sverige men ett fall av inducerad resistens har påvisats hos 
en patient som behandlats med erytromycin. Makrolidresisten-
sen är kopplad till mutationer i 23S rRNA-genen, där mutation 
A2063G, A2064G eller A2063C är de vanligast förekommande. 
Samma typer av mutationer orsakar även makrolidresistens hos 
Mycoplasma genitalium. Makrolidresistens hos M. genitalium 
har detekterats i Sverige och en studie publicerad år 2013 visade 
att upp till 21 % av isolaten från år 2011 var resistenta. Normalt 
utförs inte resistensbestämning av M. pneumoniae i Sverige. Må-
let med denna studie var att se om makrolidresistens förekommer 
bland svenska fynd av M. pneumoniae. 

Material och metoder
M. pneumoniae-positiva luftvägsprover från 563 patienter ana-
lyserades med en duplex realtids-PCR med FRET-prober (Flu-
orescence resonance energy transfer). Mutationer kopplade till 
makrolidresistens detekteras och differentieras från vildtyp ge-
nom att de ger olika smältpunkter. Proverna var insamlade mel-
lan 1996-2013 i Falun, Gävle, Karlstad och Uppsala där 75 % 
(422/563) av proverna var tagna 2010-2013. Av proverna var 24 
% tagna inom slutenvården och 72 % i öppenvården. Medelål-

dern hos patienterna var 32 år (intervall 1-91 år). 

Resultat
Av de 563 proverna kunde 548 analysera med metoden, vilken 
inte påvisade mutationer kopplade till makrolidresistens i något 
av proverna. Ytterligare sex prover kunde delvis analyseras och på-
visade inga mutationer vid position 2063, 2064 eller 2067. Nio 
prover gav inga smältkurvor och kunde därmed inte analyseras, 
sannolikt beroende på lågt innehåll av DNA i proverna. 

Slutsats
Makrolidresistens kunde inte påvisas i något av proverna. Sverige 
har en striktare policy för användning av antibiotika än många 
andra länder vilket påverkar resistensutvecklingen. Antibiotika-
resistens är dock ett globalt problem och fortsatt bevakning är 
viktig. Ökad förekomst av makrolidresistent M. pneumoniae kan 
komma att begränsa valmöjligheterna vid behandling.

Korrespondens
karolina.gullsby@regiongavleborg.se

 

(KM-P09) Evaluation of the FilmArray™ ME-panel for 
the diagnostics of pathogens causing meningitis and 
encephalitis

Martin Sundqvist¹, David Nestor¹, Sara Thulin- Hedberg¹, 
Magnus Lindh², Paula Mölling¹.
1Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine and 
Health, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden. 2Department 
of Clinical Microbiology, Virology, Sahlgrenska University Hospital, 
Gothenburg.

Background
The benefits of rapid diagnostics of central nervous system (CNS) 
infections have been shown previously. Molecular methods provi-
de accurate detection of both bacteria and viruses in cerebrospinal 
fluid (CSF). In the present study the performance of the novel 
FilmArray™ Meningitis/Encephalitis (ME) panel, a multiplex-
ed PCR for CSF analysis of 15 different pathogens relevant in 
CNS infection (6 bacteria, 7 viruses and 2 Cryptococcus spp) was 
evaluated by comparing it with current available in-house mole-
cular methods. Material/methods: Three sample types were analy-
zed in order to compare the different methods; contrived bacterial 
and viral samples: cultured bacteria or controls (Qnostic) with 
known concentrations of HSV-1, 2 and Varicella Zoster Virus 
(VZV) were diluted in pools of CSF (n=33), CSF from patients 
with infectious etiology of CNS disease (n=32) and external qu-
ality assessment (EQA) samples (n=10). The clinical samples had 
previously been analyzed with in-house PCR protocols and been 
stored frozen. All samples (200 L) were analyzed using a RoU ver-
sion of the FilmArray™ ME panel according to the manufacturer’s 
instructions. Discrepant results were resolved using additional 
in-house PCRs specific for the target detected. All samples were 
run as single samples only. 

Results
The FilmArray™ ME-panel showed a slightly lower sensitivity for 
the bacterial targets than a multiplexed inhouse PCR (Hedberg et 
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al APMIS 2009), five times lower for Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria menigitidis and Streptococcus agalactiae and ten times 
for Listeria monocytogenes. For Herpes Simplex virus-1, 2 and 
VZV the lowest detected concentrations of the Qnostics controls 
dilutions were 5000 c/mL, 100 c/mL and 50 c/mL respectively. 
The FilmArray™ ME-panel detected the expected pathogen in 28 
out of 32 clinical samples giving a sensitivity of 87.5%. The fal-
se negative results were spread on four targets (S. pneumoniae, 
HSV-2, VZV and Enterovirus), in all cases in samples with low 
DNA concentrations. The FilmArray™ suggested four previous-
ly undetected co-infections. One of these could be verified with 
in-house PCR giving a specificity based on all possible targets of 
99.3%. All EQA samples (both viral and bacterial) were correctly 
detected. The hands on time wer e 5 minutes per sample and the 
time to run each test was 75 min. 

Conclusions
The FilmArray™ ME-panel showed a high specificity and showed 
in many cases equal sensitivity as the comparison methods. The 
system was fast and easy to use. Importantly all clinical samples 
with HSV-1 were detected despite our results of the contrived 
samples indicating possible technical issues with this control. Our 
results are promising and suggest this panel to be a useful test for 
rule in diagnostics in patients with acute CNS-infections. Further 
studies are needed to further validate the performance in routine-
ly obtained CSF samples.

Korrespondens
martin.sundqvist@regionorebrolan.se

(KM-P10) Verifieringar av uppdaterade test för Architect 
(Abbott Diagnostics)

Annie Hsieh, Karin Restorp, Monica Lekerud, Ann Gim-
blad, Jenni Alenius, Agneta Samuelson, Gordana Bog-
danovic.
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stock-
holm

Bakgrund
På Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet i 
Stockholm, används Architect i2000 samt i4000SR (Abbott Di-
agnostics) för screening/diagnostik av bland annat HIV 1/2, he-
patit A, B, C samt syfilis, där screening av syfilis inkluderar samt-
liga blodgivare i regionen. Under det senaste halvåret har Abbott 
Diagnostics lanserat uppdaterade tester för HAVab IgG, HBsAg 
(kvantitativ), Syphilis TP och anti-HBs. 

Material och metoder
De fyra testerna HAVab IgG, HBsAg kvantitativ, Syphilis TP and 
anti-HBs verifierades parallellt på båda lab, Site Solna och Site 
Huddinge. Antal prov valdes med tanke på hur omfattande för-
ändringen av testet uppgetts vara från tillverkaren. Vi har även 
inkluderat externa kontroller och externa kvalitetspanelprov med 
kända ag/ak-nivåer. 

Resultat
Enligt rekommendationerna från Abbott Diagnostics skulle det 

nya Syphilis TP-testet vara mer specifikt och resultera i färre 
lågpositiva prover. I verifieringen bekräftades detta där 11 av 20 
lågpositiva prover gav negativt resultat. Anti-HBs har standardi-
serats om mot WHO:s 2:a internationella referenspreparat som 
ersättning för WHO:s 1:a internationella referenspreparat. Detta 
skulle generellt ge högre värden enligt tillverkaren och detta har 
också verifierats i vår utprövning. Den genomsnittliga procentuel-
la ökningen av ak-koncentrationen tenderade att öka med ökade 
HBs-ak nivåer. Verifieringarna för testerna HAV IgG och HBsAg 
kvant pågår och presenteras i postern. 

Slutsats
Ett mer specifikt Syphilis TP-test medför att färre prover, framfö-
rallt från blodgivare, inte behöver analyseras med efterföljande ve-
rifieringsanalyser som blir negativa. Det innebär att fler blodpåsar 
snabbare kommer ut till behövande patienter. Resultaten från den 
nya versionen av anti-HBs överensstämmer nu mer med liknande 
tester aktuella på marknaden.

 
Korrespondens
annie.hsieh@karolinska.se

(KM-P11) New Biomarkers of Inflammatory Dysfunction 
in HIV-1 Infection

Gulsen Özkaya Sahin¹, Rasmus Grimsgård², Barbro Kahl 
Knutson³, Ulf Karlsson4, Hakon Leffler³.
1Clinical Microbiology, Skåne University Hospital, Lund, 2Faculty 
of Biomedicine, Lund University, Lund, 3Section of Microbiology, 
Immunology and Glycobiology, Lund University,Lund 4Department 
of Clinical Sciences, Section for Clinical and Experimental Infection 
Medicine, Lund University, Lund 

Background
Due to HAART, HIV infection has evolved into a chronic inflam-
matory disease in which a new set of non-AIDS-related complica-
tions (n-ARC) such as heart, kidney, liver and bone diseases have 
emerged. To optimize prevention of the n-ARC, development of a 
biomarker might become a powerful tool. Galectins (Gal) which 
recognize altered glycosylation of plasma glycoproteins in respon-
se to inflammatory status may represent a potential biomarker. 

Question
Can we use degree of gal-binding to plasma immunoglobulin (Ig) 
as a biomarker of inflammatory dysfunction to predict n-ARC in 
HIV-1 infected? 

Material and Method
Plasma from 180 HIV-1 infected was obtained from the Dept. of 
Infectious Diseases, SUS, Lund. As a control group, plasma from 
20 healthy individuals was obtained. For quantification of Ig in 
house ELISA will be used. Galectin-3 was already produced in E. 
coli and immobilized on affinity columns. To determine degree of 
gal-binding to Ig, affinity chromatography will be used. 

Results
For the pilot study, the first ten participants (five men, five wo-
men; median age 30 years, median follow-up 12 years) from the 
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list were chosen and three plasma from each participant with 
known CD4+ T cell count (median 380 cells/μl) and virus load 
(range 103-106 copies/ml) were selected. In three participants, 
n-ARC in the form of hypertension, diabetes mellitus and ische-
mic heart disease was developed 5-10 years after the last sampling. 
This group named as “n-ARC+” and the group without n-ARC 
named as “n-ARC-“. As a control group, the first five participants 
from the list were selected. Total IgG level in HIV-1 infected were 
elevated as compared with control group [mean, 18 mg/ml vs 
9 mg/ml, Mann-Whitney test (MWt), p<0.05]. Total IgA level 
in HIV-1 infected was comparable with control group, however, 
plasma of n-ARC+ displayed significantly lower levels of IgA 
compared to plasma of n- ARC- (mean 1,2 mg/ml vs 2,6 mg/
ml, MWt, p<0.05). In n-ARC+ group, binding of gal-3 to IgG 
tended to be lower compared to n-ARC- group (15% vs 45%, 
MWt, p=0.07). However, binding of gal-3 to IgA in n-ARC+ 
group tended to be higher compared to n-ARC- group (15% vs 
8%, MWt, p=0.07). 

Discussion
Our results confirm inflammatory status characterized by hyper-
gammaglobulinemia in HIV-1 infection. IgA has been described 
as an Ig with anti-inflammatory properties. Lower IgA level in 
n-ARC+ group may contribute to the uncontrolled inflammation 
and consequently to the predisposition for n-ARC. Gal-3 with 
lower affinity to IgG but higher affinity to IgA in n-ARC+ group 
may reflect change in glycosylation of Ig in response to inflam-
mation. Significance: Degree of gal-3 binding to Ig represents a 
potential biomarker to predict n-ARC-related morbidity and to 
guide prevention. Future plans: Gal-1, -3, -8 and -9 binding to 
plasma Ig, RANTES, fibrinogen, CRP, interferon and interleukin 
will be investigated in HIV-1-infected with and without n-ARC.

Korrespondens
gulsen.ozkaya_sahin@med.lu.se

 

(KM-P12) Evaluation of a rapid test for the detection of 
Tick Borne Encephalitis (TBE) IgM in serum and CSF

Lisa Vennberg¹, Lisa Vennberg¹, Katrin Forsström¹, Lena 
Rova², Oskar Ekelund², Martin Sundqvist¹.
1Department of Laboratory Medicine, Microbiology and Serology, 
University Hospital, Örebro 2Department of Clinical Microbiology 
Kronoberg County, Karlskrona

Introduction
The incidence of Tick-borne encephalitis (TBE) is increasing with 
150-300 cases reported in Sweden annually. The clinical picture 
can be hard to differentiate from other causes of encephalitis and 
a rapid reliable diagnosis is therefore important. The laboratory 
diagnosis of TBE relies on ELISA-based testing to determine spe-
cific anti-TBE IgM and IgG in serum and in CSF. The aim of this 
study was to evaluate the ReaScan TBE IgM rapid test (Reagena, 
Toivala, Finland), a qualitative immune-chromatographic lateral 
flow assay for the rapid detection of TBE IgM in serum and CSF. 

Materials and methods
The material consisted of two blinded panels of serum and CSF. 

1) 16 serum samples previously analyzed for TBE IgM and IgG 
using ELISA (Euroimmun) at the department of Clinical Micro-
biology Kronoberg County. Six of these were positive for TBE 
IgM, three of which had a matching CSF sample. 2) Seven (7) 
serum samples (6 with matching CSF samples) from patients di-
agnosed with TBE in Örebro County during 2015 based on IgM 
positivity (Immunozym) performed at the Dept of Clinical Viro-
logy, Karolinska University Hospital. All samples were analyzed 
using the ReaScan TBE IgM rapid test according to the manu-
facturer’s instructions. 

Results
The results obtained using ReaScan were in full concordance 
with the Euroimmun IgM assay for all 16 serum-samples from 
Kronoberg County. Of the seven serum samples from Örebro 
five were positive for IgM with ReaScan with the remaining two 
samples being classified as Equivocal. Of the nine CSF samples 
tested, two were positive, two equivocal and five negative. The 
two CSF-samples with equivocal result and three of the negative 
CSF samples had corresponding serum samples that were positive 
for TBE IgM using Reascan. Conclusions According to this small 
evaluation the ReaScan IgM rapid test seems to have a compa-
rable performance to two commercially available ELISA assays 
(Euroimmun and Immunozym) for the detection of TBE IgM in 
serum. The two samples with equivocal Reascan-result originated 
from one patient on immunosuppression and one who acquired 
TBE despite vaccination. As others have shown (Holzman et al. 
Vaccine 2003) the additive value of testing for IgM in CSF might 
be limited as only two out of nine samples here tested were positi-
ve. The Reascan TBE IgM assay seems as a valid diagnostic option 
for a rapid diagnosis of TBE. Additional ELISA with analysis of 
both IgM and IgG as well as molecular detection of TBE might 
be performed as confirmatory tests. 

Korrespondens
lisa.vennberg@regionorebrolan.se

 
(KM-P13) Värdet av serologisk diagnostik vid Mycoplas-
ma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae-infek-
tion

Karolina Hedman¹, Gordana Bogdanovic¹.
1Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

För diagnostik av infektion med Mycoplasma pneumoniae (MP) 
och Chlamydophila pneumoniae (CP) tillhandahåller Klinisk 
mikrobiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset serologi (ELI-
SA) och multiplex-PCR i ett paket med luftvägsbakterier (MP/
CP/Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis). Många av våra 
remisser innehåller ingen eller mycket sparsam anamnestisk in-
formation och sällan tas, trots rekommendation uppföljande 
konvalescensprov. Den serologiska diagnostiken av dessa agens 
har flera problem, vilket inte minst avspeglar sig i t ex Equalis 
kvalitetsutskick. Upplevelsen är också att våra svar övertolkas och 
att patienterna därmed får bred antibiotikabehandling på fel indi-
kation. Under perioden 2010-2014 har vi sett en kraftig ökning 
av diagnostik med PCR och en svag minskning av serologi. För-
delningen har varit ca 30% serologi och 70% PCR både för MP 
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och CP. Andelen positiva analyser har varit för MP PCR 7% och 
serologi (IgM-positiva) 17% och för CP PCR 1% och serologi 
(IgM-positiva) 2%. För att bedöma serologins värde i diagnosti-
ken av infektion med MP och CP har vi studerat resultat på prov 
från patienter där det fanns prov både för PCR och serologi (IgM) 
inom en kortare tidsperiod. Vår slutsats är att våra serologisvar, 
framför allt de där vi saknar anamnes och insjukningsdatum, le-
der både till över- och underdiagnostik av MP- och CP-infektion. 

Korrespondens
karolina.hedman@karolinska.se

 

(KM-P14) Utvärdering av ROCHE metod för Laktosintole-
rans genotypning MCM6 C-13910T

Jenny Gustafsson, Linda Lindh Karolina Gullsby.
Mikrobiologen, laboratoriemedicin, Region Gävleborg Gävle 
sjukhus

Bakgrund
Laktosintolerans förekommer hos ungefär 14% av Sveriges be-
folkning och man ser tendenser till ökning vilket tros bero på 
globaliseringen. Laktos är en disackarid bestående av monosac-
kariderna glukos och galaktos. Laktos hydrolyseras med hjälp av 
enzymet laktas phlorizin hydrolas (LPH) till glukos och galaktos 
för att kunna absorberas upp i kroppen. När vi har för lite av 
LPH kommer inte laktos att kunna brytas ner. Det ospjälkade 
laktoset fermenteras av tarmbakterier vilket resulterar i vätgas, 
metan och korta fettkedjor. Detta ger symtom som diarré, fla-
tulens och buksmärtor. Primär laktosintolerans är en autosomal 
recessiv sjukdom som är kopplat till en punktmutation som på-
verkar uttrycket av laktasgenen vid position -13910. En individ 
kan ha genotyp LCT -13910 T/T, C/T, eller C/C. Den stadiga 
ökningen av prover har lett till att vi vill sätta upp metoden på 
mikrobiologen Gävle sjukhus. Vi har jämfört ROCHE metod 
för Laktosintolerans med Uppsalas in-house metod, realtids-PCR 
med TaqManprober. 

Material och metoder
Vi kunde implementera primärrörspipetteringen och extraktio-
nen från vita blodkroppar i befintlig metod för MRSA/VRE, 
vilket görs med MagNA Starlet (Roche Diagnostics) och Mag-
NA Pure 96 (Roche Diagnostics) med DNA and Viral NA Small 
Volume Kit samt protokoll Pathogen Universal 200. Detektion 
sker med LightCycler 480z PCR och smältkurvsanalys. Specifi-
ka primers och Simple Probe prober binder in och amplifierar 
Laktasgenens position -13910T. När temperaturen ökar smälter 
proberna och fluorescensen sjunker. 49 konsekutiva prover kördes 
dubbelt mot Uppsalas metod och sex prover från tidigare externa 
utskick tillhandahölls av Equalis. 

Resultat
De 49 proverna som kördes dubbelt mot Uppsala gav samma re-
sultat gällande genotyp hos Roche metod. Ett prov fick analyseras 
om pga frånvaro av smältkurva men gav efter omkörning samma 
resultat som Uppsalas metod. De analyserade Equalis proverna 
fick samma resultat som från panelleverantören. 

Slutsats
ROCHE metod för Laktosintolerans genotypning MCM6 
C-13910T är likvärdig med Uppsalas in-house metod, detta kan 
ses både för patientproverna samt de analyserade Equalis pane-
lerna. Proverna kan på ett smidigt sätt inkluderas i det befintliga 
flödet på laboratoriet vilket medför kortare svarstid till kund samt 
minskad extern kostnad för Region Gävleborg. 

Korrespondens
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(KM-P15) Utvärdering av eSwab provtagningsset som 
transportmedium för Chlamydia trachomatis realtids 
PCR

Darinka B Andersson, Anna Johansson, Nina Kamenska, 
Maria Lojander, Ingvar Eliasson.
Laboratroriemedicin, avd för Klinisk mikrobiologi, NU-sjukvår-
den, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Vid övergången till ny realtids PCR för Chlamydia trachoma-
tis undersöktes eSwab provtagningsset på Klinisk mikrobiologi, 
NÄL, Trollhättan. Sammanlagt 144 konsekutiva dubbelprov togs 
på patienter som besökte gynekologmottagningen NÄL. Den 
nya metoden var QiaSymphony SP/AS för DNA-extraktion och 
Rotorgene för amplifiering och detektion. Rutinmetoden var 
SDA-analys med Probetec, med tillhörande provtagningsset. Det 
innehöll DMSO vars syfte var att skapa irreversibelt enkelsträng-
at DNA, vilket inte var lämpligt för realtids PCR. Enligt tillver-
karkarens rekommendation var det möjligt att använda eSwab 
som transportmedium för C. trachomatis. Den nya PCR-meto-
den minskade även den manuella hanteringen och möjliggjorde 
”övernattenkörning” för extraktion, vilket i sin tur medförde att 
negativa prover kunde svaras ut på förmiddagen dagen efter. Det 
totala resultatet för respektive kombination av transportmedium 
och analysmetod stämde mycket väl överens, med 8 positiva och 
133 negativa analyser i båda kombinationerna och en inhibition i 
respektive kombination. Den nya analysmetoden togs i bruk vå-
ren 2014. 

Korrespondens
darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se

 

(KM-P16) Direktresistens från urin validerat för resis-
tensbestämning av ciprofloxacin på Pseudomonas aeru-
ginosa-isolat

Anne-Cathrine Eriksdotter (Leg. Biomedicinsk analyti-
ker), Sharareh Sheikholeslami (Leg. Biomedicinsk ana-
lytiker), Owe Källman (Med dr, biträdande överläkare).
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna

Bakgrund
2013 övergick Klinisk mikrobiologi, Solna till att använda auto-
matiserad hantering av urinodlingar. Redan tidigare gjordes för 
alla urinodlingar en direktresistens på Mueller Hinton Fastidious 
(MHF) agar, som används för att snabbt kunna svara ut anti-
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biogrammet för vissa definierade arter enligt särskilda kriterier, 
validerat mot EUCASTs referensmetod. Inom primärvården är 
behandling med intravenösa antibiotika inte aktuellt, vilket med-
för att för Pseudomonas aeruginosa är ciprofloxacin det medel 
som finns till hands. Det är därför önskvärt att kunna svara ci-
profloxacinkänslighet utifrån den direktresistensbestämning som 
görs vid utodling av urinprovet. 

Material och metod
Direktresistens av urinprov odlas med 10μL på MHF. För 76 
stycken urinprov som visade på ≥100 000 CFU/mL av P. aeru-
ginosa mättes zonen av ciprofloxacin på direktresistensen. Sam-
ma stam kontrollerades därefter med resistensbestämning enligt 
EUCAST (0,9% NaCl, Mueller-Hinton agarplattor). Även dessa 
zoner mättes och tolkades till SIR enligt RAFs brytpunkter för 
Pseudomonas. 

Resultat
De 11 stammar som var R i resistensen enligt EUCAST var det 
också på direktresistensen. Av de fem stammar som var I, enligt 
EUCAST, hade två stycken en zon > 25mm på direktresistensen 
(26 resp. 27 mm). De 60 stammar som var S, enligt EUCAST, 
hade samtliga en zon > 25 mm på direktresistensen. Tillämpas en 
säkerhetsmarginal på 5 mm vid avläsning av direktresistensen kan 
ciprofloxacin svaras som S. 

Slutsats
Kravet för att svara ut ciprofloxacin för P. aeruginosa, utifrån 
den direktresistens som görs vid utodling, är att den är utförd på 
Mueller-Hinton Fastidius och att bakteriemängden är ≥ 100 000 
CFU/mL. Storleken på zonen skall vara ≥ 30 mm för att kunna 
svaras som känslig. Isolat med lägre zoner på direktresistensen tes-
tas enligt EUCAST referensmetod. 

Korrespondens
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(KM-P17) Utvärdering av Qiagen CT/NG-artus duplex- 
PCR för Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorr-
hoeae

Darinka B Andersson, Anna Johansson, Nina Kamenska, 
Maria Lojander, Ingvar Eliasson.
Laboratroriemedicin, avd för Klinisk mikrobiologi, NU-sjukvår-
den, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Syftet var att införa en duplex-PCR (Qiagen CT/NG-artus), 
som kan detektera både C. trachomatis och N. gonorrhoeae från 
samma prov. Sammanlagt analyserades 122 rutinprover med frå-
geställningen Chlamydia trachomatis (CT) och/ eller Neisseria 
gonorrhoeae (NG) med QiaSymphony SP/AS för DNA-extrak-
tion och Rotorgene för realtids-PCR. Två olika kit för detektion 
jämfördes, CT (rutin) och CT/NG. Två provvolymer jämfördes 
för extraktionskitet, 800 μL (befintligt rutin) och 400 μL (rekom-
mendation enligt leverantören). När det gällde N. gonorrhoeae 
jämfördes PCR med odling. En oberoende PCR, Cepheid Xpert® 
CT/NG, användes för att konfirmera prover som var positiva 
avseende NG i CT/NG-artus. Tillgången till odlingar med växt 

av N. gonorrhoeae var liten och därför gjordes en spädningsserie 
med en positiv bakteriestam. Varje spädning behandlades på tre 
olika sätt. Studien utfördes på Klinisk mikrobiologi, NÄL, Troll-
hättan under hösten 2014. Sammantaget verkade den etablerade 
metoden stämma väl överens med det nya extraktionskitet och 
den mindre mängden provvolym för att detektera C. trachoma-
tis, samt verkade ha högre känslighet för N. gonorrhoeae jämfört 
med odling. För C. trachomatis var 69 prover negativa med båda 
metoderna och 37 var positiva med båda. Ett blev positivt med 
den gamla metoden men negativt vid verifiering och negativt med 
den nya metoden. Fem prover blev inhiberade med den gamla 
metoden men negativa med den nya. Tre prover blev omvänt in-
hiberade med den nya metoden men negativa med den gamla. Ett 
prov blev inhiberat med bägge metoderna. För N. gonorrhoeae 
blev 19 prover negativa med båda metoderna, ett prov blev po-
sitivt med båda metoderna och ett positivt i CT/NG-artus och 
Cepheid Xpert® CT/NG, men negativt i odling. CT/NG-artus 
kitet med provvolymen 400 μL togs i rutin i januari 2015 för 
detektion av C. trachomatis och N. gonorrhoeae. 
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(KM-P18) EF-Tu is a Cross-reactive Moonlighting Protein 
in Non-typeable Haemophilus influenzae

Kristian Riesbeck¹, Ben L. Duell¹, Farshid Jalalvand¹, 
Shanice Y.C. Su¹, Birendra Singh¹, Anna Rudin².
1Institutionen för folkhälsa, Hälsouniversitetet, Tjockhult, 2Måilla 
Vårdcentral, Måilla, 3Miljölaboratoriet, Vattenverket i Forsheda, 
Forsheda 1Clinical Microbiology, Department of Translational Medi-
cine, Lund University, Malmö, Sweden, 2Clinical Immunology, Sahl-
grenska University Hospital, Gothenburg University, Gothenburg, 
Sweden

Non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi) is a common pat-
hogen in acute otitis media, affecting up to 5% of children global-
ly each year. The introduction of the H. influenzae type b vaccine 
has lead to increasing prevalence of non-encapsulated strains, i.e. 
NTHi, colonising the airway mucosa. Elongation Factor Ther-
mo-unstable (EF-Tu) is highly conserved among bacteria, repre-
senting 5-9% of total bacterial protein content. It is an emerging 
antigen in many different bacterial infections potentially due to 
its distribution on the outer membrane. Our study aims to cha-
racterise EF-Tu’s antigenic role in human immunity to NTHi, as 
part of a larger microbial presence. Polyclonal antibodies (pAb) 
were purified and used in flow cytometry to detect EF-Tu ex-
pression on the surface of different respiratory commensal bac-
terial species. Anti-EF-Tu pAb was also used in killing assays to 
establish the potential effect on reducing bacterial cell numbers. 
To confirm human relevance, ELISAs were used to ascertain the 
presence of anti-EF-Tu IgG from human plasmas, which were 
performed with different age sets of child (1,5 and 3,0 years) and 
adult blood samples. Analysis of specific anti-EF-Tu pAb in flow 
cytometry showed that anti-EF-Tu is able to significantly bind 
most respiratory commensal species, and that anti-EF-Tu pAb is 
able to mediate a killing effect via the classical pathway of com-
plement selectively against NTHi and Neisseria flavescens, but 
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not other commensals tested. ELISAs using human plasmas aga-
inst recombinant EF-Tu showed that there were increasing levels 
of IgG binding by age (1,5 years: 0,29±0,17 μg/mL; 3,0 years: 
0,77±0,16 μg/mL; Adult: 1,87±1,07 μg/mL). Antisera specifical-
ly against NTHi EF-Tu demonstrated that broad recognition is 
a strong component of anti-EF-Tu responses as it bound several 
bacteria. Intriguingly, the anti-EF-Tu is able to mediate comple-
ment killing in some species that may resist complement, but not 
others, despite its surface binding ability. Additionally, human 
anti-EF-Tu within samples indicates a stronger response based 
on age. Our study raises the following questions; Does multiple 
commensal/pathogen species exposure gradually boost anti-EF-
Tu IgG levels? How does human anti-EF-Tu kill some bacteria, 
and allow others to exist? More investigations are required to 
identify specific aspects of natural vs immune antibody responses 
to the highly antigenic EF-Tu. 
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(KM-P19) Moonlighting of Helicobacter pylori catalase 
protects against complement-mediated killing by utili-
zing the host molecule vitronectin

Kristian Riesbeck¹, Corinna Richter¹, Oindrilla Muk-
herjee¹, David Ermert², Birendra Singh¹, Yu-Ching Su¹, 
Vaibhav Agarwal², Anna M. Blom².
1Clinical Microbiology and 2Medical Protein Chemistry, Depart-
ment of Translational Medicine, Lund University, SE-205 02 Mal-
mö, Sweden

Helicobacter pylori is an important human pathogen and a com-
mon cause of peptic ulcers and gastric cancer. Despite H. pylo-
ri provoking strong innate and adaptive immune responses, the 
bacterium is able to successfully establish long-term infections. 
Vitronectin (Vn), a component of both the extracellular matrix 
and plasma, is involved in many physiological processes, inclu-
ding regulation of the complement system. The aim of this study 
was to define a receptor in H. pylori that binds Vn and determine 
the significance of the interaction for virulence. Surprisingly, by 
using proteomics, we found that the hydrogen peroxide-neutrali-
zing enzyme catalase H. pylori KatA is a major Vn-binding pro-
tein. Deletion of the katA gene in three different strains resulted 
in impaired binding of Vn. Recombinant KatA was generated 
and shown to bind with high affinity to a region between hepa-
rin-binding domain 2 and 3 of Vn that differs from previously 
characterized bacterial binding sites on the molecule. In terms of 
function, KatA protected H. pylori from complement-mediated 
killing in a Vn-dependent manner. Taken together, the virulen-
ce factor KatA is a Vn-binding protein that moonlights on the 
surface of H. pylori to promote bacterial evasion of host innate 
immunity. 
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(KM-P20) Childhood immunisation with conjugated 
pneumococcal vaccine results in serotype shift and de-
creased prevalence of pneumococcal disease carriage 
strains: an observational study

Kristian Riesbeck¹, Nils Littorin¹, Jonas Ahl¹,², Fabian 
Uddén¹, Fredrik Resman¹,².
1Clinical Microbiology, Department of Translational Medicine and 
2Infectious Diseases Research Unit, Department of Clinical Sciences, 
Lund University, Malmö, Sweden 

In this 7-year prospective observational study, we investigated the 
changes in epidemiology of Streptococcus pneumoniae following 
sequential introduction of PCV7 and PCV10 in a Swedish coun-
ty. Pneumococci cultured from nasopharynx, sinus or middle 
ear fluid from patients with respiratory tract infections (“disease 
carriage strains”) prior to (years 2007-2008; n=1566) and after 
introduction of PCV (years 2011-2013; n=1707) were collected. 
All pneumococci were typed and information from clinical re-
ferrals was recorded in order to explore changes in frequency of 
pneumococcal acute otitis media (AOM). Pneumococcal sero-
types covered by PCV10 represented an average of 45% in the 
years prior to immunisation, but was reduced to an average of 
12% (p<0.001) in the years following. In parallel, non-PCV10 
serotypes increased from 49 to 77%. Non-vaccine serotypes 11A, 
15B and 19A emerged as the most common disease carriage stra-
ins. The increase of non-vaccine serotypes was relative and did 
not hamper a significant reduction of 35% in the absolute inci-
dence of pneumocococal disease carriage strains (p<0.001). The 
frequency of S. pneumoniae associated with clinically diagnosed 
complicated AOM was reduced by 32% (p<0.001). Our results 
suggest a significant effect of PCV on overall pneumococcal di-
sease, a shift in serotypes and a reduction of complicated AOM. 
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(KM-P21) Structural and functional study on the interac-
tion of human plasminogen and Protein H from Haemop-
hilus influenzae type f

Kristian Riesbeck¹, Tamim Al-Jubair¹, Birendra Singh¹, 
Yu-Ching Su¹, Susanna Törnroth-Horsefield².
1Clinical Microbiology, Department of Translational Medicine and 
2Department of Biochemistry and Structural Biology, Lund Univer-
sity, Sweden

Haemophilus influenzae serotype f (Hif ) is an emerging pathogen 
causing invasive disease (1). Recently, we annotated the whole 
genome of an invasive Hif isolate (2) and showed that Hif simul-
taneously interacts with factor H (3) and vitronectin (4) by using 
the surface protein H (PH). Here, upon screening with various 
human plasma proteins, we found that PH also interacts with 
plasminogen. When plasminogen is bound to the bacterial surfa-
ce, this plasma protein can be converted into plasmin that in turn 
degrades complement factors including C3b and C5 resulting in 
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suppression of the host innate immunity. To study the structural 
interaction between PH and human plasminogen, we cloned the 
lph gene encoding protein PH in the pETM30 vector and opti-
mized the expression and purification of recombinant untagged 
PH. The dissociation constant (Kd) of the interaction between re-
combinant PH and plasminogen was 2.7 μM as measured by Bio-
lay er interferometry and Microscale thermophoresis. We are now 
in the process of crystallizing PH in addition to the PH-plasmi-
nogen complex. Our study will increase the understanding of the 
virulence of Hif. 
1. Resman F, Ristovski M, Ahl J, Forsgren A, Gilsdorf JR, Jasir 

A, Kaijser B, Kronvall G, Riesbeck K. Clin Microbiol Infect. 
2011;11:1638. 

2. Su YC, Resman F, Hörhold F, Riesbeck K. BMC Genomics. 
2014;15:38. 

3. Fleury C, Su YC, Hallström T, Sandblad L, Zipfel PF, Ries-
beck K. J Immunol. 2014;192:5913. 

4. Al-Jubair T, Mukherjee O, Oosterhuis S, Singh B, Su YC, 
Fleury C, Blom AM, Törnroth-Horsefield S, Riesbeck K. J 
Immunol. 2015;195:5688. 
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(KM-P22) Diagnostik dygnet runt av influensa och RSV 
på fyra akutsjukhus, erfarenheter från tre säsonger med 
snabb-PCR i Region Skåne

Mattias Nyman, Raged El-Ali, Blenda Böttiger.
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin, Region Skåne

Bakgrund
Under flera år har ett uttalat önskemål från länets akut- och in-
fektionsavdelningar funnits om snabbare diagnostik för influensa 
och RS-virus, främst i syfte att sortera patienter som ska läggas in 
för vård. 

Metod
På klinisk mikrobiologi, Region Skåne har vi under tre år utvär-
derat och implementerat en automatiserad snabb-PCR-metod, 
Focus Diagnostics - Simplexa™ Flu A/B & RSV Direct Kit, på 
akutlaboratorier med service dygnet runt. Utvärderingen har 
skett i flera steg med initial analys av biobankade prov, därefter 
försök i mindre skala och slutligen i full skala på fyra akutsjukhus 
i Skåne. Personal på akutlaboratorierna har utbildats av oss på 
klinisk mikrobiologi. 

Resultat
Snabbdiagnostiken har resulterat i avsevärt snabbare svarstider än 
vad som tidigare varit möjligt. Personalen på akutlaboratoriet har 
upplevt analysen som tekniskt enkel att utföra och kvaliteten på 
resultaten har varit god med hög känslighet för prover från aktuell 
patientgrupp samt hög specificitet. Denna säsong drabbades dock 
tillverkaren av tekniska problem vilka har resulterat i en svårare 
resultattolkning och ökad belastning på personalen samt lett till 
flera fall av falskt positiva resultat. 

Konklusion
Snabbare diagnostik för influensa och RSV har uppskattats högt 
av klinikerna, och förbättrat möjligheter till rätt initial placering 
och vård av patienter från akutmottagningarna i Region Skåne. 
Utmaningar har varit att utbilda ett stort antal personer, dels i det 
tekniska handhavandet men även ett nytt tänkande kring mole-
kylärbiologi och hantering av smittsamma prover. 
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(KM-P23) Felaktiga influensa A analyssvar från Cepheid 
GeneXpert

Peter Nilsson, Katarina Mann, Arne Kötz
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus Halmstad

Bakgrund
GeneXpert är ett helt automatiserat diagnostiskt instrument med 
applikationer inom mikrobiologi, klinisk genetik och onkologi. 
Extraktion, realtids-PCR och tolkning av analysresultat sker helt 
automatiskt med väldigt lite input från användaren och analysen 
kan utföras av personal utan träning inom molekylärbiologi. 

Under årets influensasäsong har vi uppmärksammat ett stort 
antal felaktiga influensa A analyssvar från GeneXpert. Orsaken 
till de felaktiga analyssvaren var ett funktionsfel i en analysmodul 
i kombination men analysalgoritmer som inte upptäckte detta 
och felaktigt tolkade förhöjd bakgrund som positiva analyskur-
vor. Detta ledde till att 64 % av alla positiva influensa A-svar från 
modulen var felaktiga och istället borde ha tolkats som ”invalid” 
eller ”error”. 

Material och metoder
Vi använder tre olika diagnostiska kit i systemet: Xpert® Flu (Flu 
A, Flu B och Flu A H1N1), Xpert® Flu/RSV XC (Flu A, Flu 
B och RSV) och Xpert® Norovirus (Norovirus genogrupp I och 
II). Genom att retrospektivt granska rådata (amplifieringskurvor) 
från positiva analyser från den felaktiga modulen kunde vi iden-
tifiera alla analyssvar som felaktigt tolkats som positiva av analy-
salgoritmen.

Resultat
Totalt rapporterades 41 av 64 positiva analyssvar (64%) från 
Xpert® Flu and Xpert® Flu/RSV XC felaktigt som positiva istället 
för ”invalid” från den defekta analysmodulen under perioden fe-
bruari 2015 till februari 2016. Alla rapporterades som influensa 
A positiva, 32 från Xpert® Flu-kit (channel “Flu A”) och 9 från 
Xpert® Flu/RSV XC-kit (channel “Flu A2”). I 27 av 41 felaktiga 
analyssvar uppvisade inte heller systemets intern kontroll (SPC) 
en godkänd amplifieringskurva men det ignorerades av analysal-
goritmen troligen eftersom influensa A tolkades som positiv. Inga 
felaktiga rapporter från Xpert® Norovirus-kit noterades. GeneX-
pert-instrumentet genomgick årlig service av företaget som leve-
rerat systemet under den period då modulen levererade felaktiga 
svar utan att något fel upptäcktes. 

Konklusioner
En analysmodul med funktionsfel ledde till att 64 % av positiva 
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anlyssvar var felaktiga. Genom att inspektera analyskurvor kunde 
felet ha upptäckts och felaktiga rapporter ha undvikits men detta 
är inte det rekommenderade sättet att använda systemet. Upp-
täckten har betydelse för hur systemet används. Inte sällan görs 
analyserna av personal som inte har molekylärbiologisk träning 
och som därmed inte kan förväntas tolka rådata från systemet.

(KM-O01) The respiratory pathogen Moraxella catarrha-
lis targets collagen for maximal adherence to host tis-
sues

Kristian Riesbeck¹, Birendra Singh¹, Maria Alvarado-Kris-
tensson², Martin Johansson², Oskar Hallgren³, Gunilla 
Westergren-Thorsson³, Matthias Mörgelin4.
1Clinical Microbiology and 2Molecular Pathology, Department of 
Translational Medicine, Lund University, Jan Waldenströms gata 59, 
SE-205 02 Malmö, Sweden, 3Respiratory Medicine and Allergolo-
gy, Department of Experimental Medical Sciences, Lund University, 
Sweden, and 4Section of Clinical and Experimental Infectious Med-
icine, Department of Clinical Sciences, Lund University, SE-221 84 
Lund, Sweden 

Moraxella catarrhalis is a human respiratory pathogen that causes 
acute otitis media in children and is associated with exacerbations 
in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). The first step in M. catarrhalis colonization is adhe-
rence to the mucosa, epithelial cells and the extracellular matrix 
(ECM). The objective of this study was to evaluate the role of 
M. catarrhalis interactions with collagens illustrated from various 
angles. Clinical isolates (n=43) were tested for collagen-binding 
followed by a detailed analysis of protein-protein interactions 
using recombinantly expressed proteins. M. catarrhalis-dependent 
interactions with collagen produced by human lung fibroblasts 
and tracheal tissues were studied utilizing confocal immunohis-
tochemistry and high resolution scanning electron microscopy. 
A mouse smoke-induced COPD model was used to estimate the 
adherence of M. catarrhalis in vivo. We found that all tested M. 
catarrhalis clinical isolates adhered to fibrillar collagen types I, II 
and III, and network-forming collagens IV and VI. The trimeric 
autotransporter adhesins “ubiquitous surface protein” (Usp) A2 
and A2H were identified as major collagen-binding receptors. 
M. catarrhalis wild type adhered to human tracheal tissue and 
collagen-producing lung fibroblasts in comparison to UspA2 and 
UspA2H deletion mutants that did not. Moreover, in the COPD 
mouse model, bacteria devoid of UspA2 and UspA2H had a re-
duced adherence to the respiratory tract compared to wild type 
bacteria. Our data hence suggest that the M. catarrhalis UspA2/
A2H-dependent interaction with collagens is highly critical for 
adherence to the host, and further may play an important role in 
establishment of disease.
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(KM-O02) The genomes of carbapenem-resistant pat-
hogens of five different species isolated at a Swedish 
hospital

Anna Johnning¹, Nahid Karami², Erika Tång Hallbäck², 
Ingegerd Adlerberth², Erik Kristiansson¹.
1Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska hög-
skola, Göteborg, 2Institutionen för biomedicin, avdelningen för in-
fektionssjukdomar, Göteborgs universitet, Göteborg

Antibiotic resistance is a global threat to human health and its 
prevalence is rapidly increasing over the world. Carbapenems are 
a group of broad-spectrum β-lactam antibiotics often used as a 
drug of last resort when other treatment alternatives have failed. 
These antibiotics are resilient to most of the known the β-lacta-
mases, which are enzymes causing β-lactam resistance. Unfor-
tunately, certain β-lactamases – known as carbapenemases – are 
able to hydrolyze carbapenems and, in several instances, almost 
all other β-lactam antibiotics. This makes these enzymes a great 
threat to our ability to treat refractory bacterial infections. There-
fore, further knowledge on how these genes mobilize and spread 
beteween bacteria is needed. In this study, we aimed to determine 
the genetic context of the carbapenemase genes and any additio-
nally acquired resistance genes in clinical isolates. We also wanted 
to study the po tential of using whole genome sequencing in de-
termining the antibiotic resistance profiles of multi-resistant car-
bapenem-resistant isolates. We selected six clinical carbapenemase 
postivit isolats of five different species (Acinetobacter bauman-
nii, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabillis, 
Pseudomonas aeruginosa) at the Sahlgrenska university hospital 
in Gothenburg, Sweden, and studied their genomes. Whole ge-
nomes sequencing was performed using Illumina MiSeq genera-
ting 250 bp long paired reads. Draft assemblies of each genome 
was done de novo using SPAdes, and annotated for mobile anti-
biotic resistance genes and chromosomal mutations in antibiotic 
target genes using BLAST and a manually curated comprehensive 
database of antibiotic resistance genes. Special attention was given 
to the assembled sequences containing the carbapenemase genes. 
From the acquired resistance mechanisms and the intrinsic resi-
stance profile of each species, we could predict a susceptibility 
profile. The actual resistance profile of each isolate was determi-
ned by measuring the MIC for 37 different antibiotics belonging 
to a ll major classes, using E-test. The draft assemblies of all six 
isolates revealed several acquired resistance genes and chromoso-
mal mutations. The detected carbapenemase genes included vari-
ants blaNDM, blaOXA-24, blaOXA-48, and blaOXA-51, where 
some of the isolates carried multiple carbapenemase genes. The 
resistance genotype showed good cohesion to the measured re-
sistance profile, which was extensive for all studied isolates. Our 
results suggest that next generation DNA sequencing can be used 
to predict the resistance phenotype of carbapenem-resistant isola-
tes. Our analysis also underlines the importance of using a com-
prehensive and curated database of resistance factors for accurate 
identification the resistance genotype.

Muntliga
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(KM-O03) Role of a disulfide in the transpeptidase
domain of penicillin-binding protein SpoVD

Ewa Bukowska-Faniband, Lars Hederstedt.
Microbiology Group, Department of Biology, Lund University, Lund, 
Sweden

High molecular weight (HMW), class B, penicillin-binding pro-
teins (PBPs) function to crosslink peptidoglycan strands during 
synthesis of cell wall in bacteria. These proteins are anchored to 
the outer side of the cytoplasmic membrane by an N-terminal 
single transmembrane peptide and contain two or more domains 
of which one is a transpeptidase acting on the peptide side chains 
of nascent peptidoglycan strands. SpoVD is one of several HMW, 
class B, PBPs present in the gram-positive, endospore-forming, 
bacterium Bacillus subtilis. The transpeptidase activity of SpoVD 
is required for endospore cortex synthesis but is dispensable for 
vegetative growth (1). Heat-resistance of endospores depends on 
the presence of the cortex layer and mutant spores lacking the 
cortex can be identified by a simple heat shock assay. A subclass 
of HMW PBPs, for example Mycobacterium tuberculosis PbpA 
(2), Neisseria gonorrhoeae Pbp2 (3) and B. subtilis SpoVD (4), 
contain two cysteine residues in the transpeptidase domain - one 
Cys residue is Xaa in the active site signature motif SerXaaAsn 
and the other Cys is positioned some 10 - 35 residues upstream 
of the motif in an apparent flexible loop. The Cys in the SerCy-
sAsn motif seems very important for enzyme function whereas 
the other Cys can be substituted with retained function of the 
enzyme (3,4). During synthesis of SpoVD the membrane-bound 
oxidative thiol-disulfide oxidoreductase (TDOR) BdbD (a DsbA 
orthologue) catalyzes on the outer side of the membrane the for-
mation of a disulfide bond between the two cysteine residues in 
SpoVD. The bond blocks function of the protein and results in 
heat-sensitive spores without cortex, unless the sporulation-speci-
fic reductive TDOR StoA is present to cleave the bond (5). Thus, 
cortex synthesis occurs without BdbD and StoA, but requires 
StoA to render SpoVD enzymatically active if BdbD is present 
(4). Function of StoA in turn depends on CcdA and thioredoxin 
TrxA (they keep StoA reduced)(6). A StoA + CcdA double de-
ficient mutant produces only about 0.02% spores compared to 
wild-type. We have screened for mutations in the spoVD gene 
that overcome StoA + CcdA deficiency. Desired suppressor muta-
tions bringing ≥ 1% sporulation frequency have been found and 
characterized. The available data combined suggest unexpectedly 
that the side groups of the two cysteine residues in SpoVD (and 
other PBPs in different bacteria) interact via hydrogen bonding. 
Formation of the unwanted detrimental disulfide bond, catalyzed 
by BdbD and counteracted by StoA, probably occurs in concert 
with folding of the SpoVD protein on the outer side of the mem-
brane. The results provide information on the inner workings of 
essential class B PBSs of which some confer resistance to β-lactam 
antibiotics. 
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(KM-O04) A Longitudinal Study on Dynamics of Plasma 
Neutralising Antibodies and Its Determinants in HIV-2 
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ment of Laboratory Medicine, Lund University, Lund, 3National 
Public Health Laboratory, Bissau, Guinea-Bissau, 4Department of 
Clinical Sciences, Lund University, Malmö, 5Division of Infection 
Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund 

Background
Majority of HIV-2-infected individuals survive as elite control-
lers. Therefore, HIV-2 infection serves as a natural human model 
for effective immune control of HIV infection and HIV-1 vaccine 
studies. Plasma neutralising antibodies (p-NAb) are thought to 
play a central role in HIV-2 evolution and pathogenesis. However, 
due to relatively silent disease course, it has been almost impos-
sible to diagnose HIV-2 seroconversion time, to follow-up the 
natural history of infection and to investigate the dynamics of the 
p-NAb response. Research group in Sweden and Guinea-Bissau 
has been organised to investigate the long-term epidemiological 
trends of HIV-2 infection since 1987. 

Questions
How is the dynamics of the p-NAb response during natural cour-
se of HIV-2 infection? What are the factors contributing to the 
development of the p-NAb response?

Materials and methods
Ninety plasma from 18 HIV-2 seroincident individuals living in 
Guinea-Bissau was obtained longitudinally. For neutralization 
assay, GHOST(3)-CCR5 cell line, which is stably transfected 
with a vector encoding green fluorescence protein driven by HIV-
2ROD LTR and five HIV-2 isolates derived from West Africa will 
be used. For analysis of breadth and potency of p-NAb, plasma 
will be titrated starting at 1:40 dilution. The cut-off for neutrali-
zation is 30%. 

Results
HIV-2-infected individuals´ (14 men, 4 women) median age at 
seroconversion was 32 years (21-49 years) and median follow-up 
period was 11 years (2-17 years). Approximately five plasma was 
obtained from each individual. AIDS developed in four indivi-
duals. Broad and potent p-NAb response arose in all HIV-2 in-
fected participants against 5 HIV-2 isolates during the first year 
of infection. Furthermore, the p-NAb titers tended to increase 
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10-100 times during the follow-up period. Analyses revealed that 
both CD4+ T cell count and time after seroconversion correlated 
positively with potency of p-NAb response. 

Discussion
Broadly p-NAb response in HIV-1 infection arises only in around 
15-20% of patients after 20-30 months of infection. In addition, 
p-NAb response tends to fluctuate with low potency. Contrarily, 
here we show that broad and potent p-NAb response develops in 
all HIV-2 infected participants during the first year of infection 
and tends to be persistent. These results may provide insights into 
the role of potently persistent neutralizing humoral immune re-
sponse on mild outcome of HIV-2 infection. 
Significance
The current study represents the most comprehensive longitudi-
nal study of p-NAb response in HIV-2 infected individuals with 
known seroconversion time and may help us to develop an effecti-
ve vaccine against HIV-1. Future plans: The effect of complement 
and natural killer cells on benigh course of HIV-2 will be investi-
gated. We will also analyse the role of structure of HIV-2 envelope 
on induction of broad and potent p-NAb response.

Korrespondens
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(KM-O05) QuantiFeron-TB Gold (QFT) – A challenge for 
the laboratory

Monika Mastafa¹, Sven Erasmie¹, Dina Abdul Meseh¹, 
Karin Jung¹, Gordana Bogdanovic¹ Ingrid Lind¹.
1Klinisk Mikrobiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna 

Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium 
tuberculosis. QuantiFeron-TB Gold (QFT) by Qiagen is an in 
vitro diagnostic method which measures the concentration of 
IFN-gamma release upon stimulation with TB specific antigens 
(ESAT-6, CFP-10 and TB7.7). These peptide antigens stimulate 
IFN-gamma response from the T-lymphocytes of patients infec-
ted with M. tuberculosis. Primarily, the test is used to detect latent 
tuberculosis in patients with high risk of exposure, for screening 
of refugees and pregnant women from high endemic countries 
but also for patients undergoing immunosuppressive treatments. 

In 2014, we analyzed 5432 patient samples whereof 965 were 
positive. During 2015 the number of refugees increased in Sweden 
and thus the QFT analysis doubled, 11056 patient samples were 
analyzed. In 2016 we are expecting an addition of 3000 patient 
samples due to the start of screening of QFT in pregnant women 
from high endemic countries. The samples we receive come from 
a large area in Sweden, thus working transportation is a require-
ment as the samples need to arrive quickly to the laboratory. Eve-
ry patient sample is comprised of three tubes (TB-antigen, posi-
tive and negative control) which need to be incubated within 16 
hours from drawing the blood and after that the samples need to 
be centrifuged. The increased number and the extensive handling 
of the samples demanded our laboratory to continuously impro-
ve and adapt our routines. Preanalytically, we have improved the 
work flow in order to guarantee that the handling of the samples 
fulfill determined timeframes and pretreatments required. The 

analysis is performed on primary tubes on Tecan Freedom Evoly-
zer which is a fully automated ELISA processor, where we today 
have implemented a random access work flow. This has enabled 
us to handle up to four Quantiferon analyses per day (1 kit-1 
analysis) which corresponds to 232 patient samples.

Korrespondence
monika.mastafa@karolinska.se 

 

(KM-O06) Clinical presentation of infective endocarditis 
caused by different groups non-beta haemolytic strepto-
cocci

Magnus Rasmussen³, Bo Nilson¹, Lars Olaison².
1Department of Laboratory Medicine Lund, Section of Medical Mi-
crobiology, Lund University, Lund, Sweden, 2Department of Infec-
tious Diseases, Institute of Biomedicine, University of Gothenburg, 
Gothenburg, Head of Swedish Registry of Infective Endocarditis, 
Swedish Society of Infectious Diseases, 3Division of Infection Medici-
ne, Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden

Purpose
Streptococci are common causes of infective endocarditis (IE) 
and matrix-assisted laser desorption ionization - time of flight 
mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has provided a practical 
tool for their species deter-mination. We aimed to investigate if 
particular groups of non-beta heamolytic streptococci were asso-
ciated to IE or to specific presentations thereof. 

Methods
The Swedish registry for infective endocarditis was used to identi-
fy cases of IE caused by streptococci and a local database to iden-
tify cases of streptococcal bacteremia. The bacteria were grouped 
using MALDI-TOF MS and the clinical characteristics of IE cau-
sed by different groups were compared. 

Results
We determined the group of 201 streptococcal IE isolates; 18 
isolates belonged to the anginosus, 19 to the bovis, 140 to the 
mitis, 17 to the mutans, and 7 to the salivarius groups. The mi-
tis and mutans groups were significantly more common and the 
anginosus group less common among IE cases as compared to 
all cause bacteremia. Patients infected with bovis group isolates 
were older, had more cardiac devices, and had more commonly 
prosthetic valve IE compared to IE caused by streptococci of the 
other groups. Twenty-one percent of patients needed surgery and 
in hospital mortality was eight percent with no significant diffe-
rences between the groups. 

Conclusions
Grouping of non-beta haemolytic streptococci using MAL-
DI-TOF MS can provide a basis for decision-making in strep-
tococcal bacteremia. IE caused by bovis group isolates have cli-
nical characteristics distinguishing them from IE caused by other 
groups of Streptococcus. 

Korrespondens
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(KM-O07) Borrelia DNA i ledvätska – 10 års erfarenhet

Ann Cathrine Petersson och Katharina Ornstein, Maria 
Liljeheden.
Klinisk Mikrobiologi och Skånevård Kryh, Region Skåne

Bakgrund
Ledinflammation är den tredje vanligaste kliniska manifestation-
en vid borrelios dock inte särskilt väl beskriven i Sverige. En Bor-
relia-PCR har varit i bruk de senaste 10 åren vid Klinisk Mikro-
biologi i Lund. 
Material och Metoder
Åren 2006 till 2015 inkom 1698 prover för påvisning av Bor-
relia-DNA från patienter i Sverige, Danmark och Åland. Två 
fragment inom genen för 16S rRNA amplifieras för påvisning av 
Borrelia species (genusspecifikt) respektive arter inom B. burg-
dorferi sensu lato (Lyme borrelios). Analysen utförs i realtidsin-
strument. Dubbelprover och kontroller ingår i varje körning. För 
artbestämning amplifieras och sekvenseras ett fragment av ospA. 
Utvärdering av metoden har nyligen gjorts. ESCMID studygroup 
ESGBOR tillhandahåller en panel av Borrelia-DNA för identifie-
ring av metodens sensitivitet och specificitet. Sensitiviteten är en 
spiroket. Med genusspecifik PCR identifieras alla arter. Med Ly-
me-specifik PCR identifieras alla arter inom Lyme-gruppen för-
utom B. japonica och B. lusitaniae som gav ett svagt utfall. Prov 
med Treponema och Leptospira utföll negativt. Spädningsserier 
är användbara vid bedömning av CT kurvans kvalitet inte minst 
vid testets detektionsgräns. 

Resultat
Av de totalt 1698 patientproverna som analyserades var 997 (58,7 
%) ledvätska. Borrelia-DNA påvisades i 90 (9,0 %) av ledvätske-
proverna av vilka 61 har artbestämts. B. afzelii är vanligast och 
identifierades i 26 (42,6 %), följd av B. burgdorferi sensu stricto 
23 (37,7 %), B. bavariensis 6 (9,8 %), B. garinii 4 (6,6 %), och 
B. spielmanii 2 (3,3 %). 

Slutsats
Idag är PCR den metod som används för direkt påvisning av 
Borrelia-spiroketer i kliniska prover. Denna realtids-PCR riktad 
mot 16S rDNA är känslig och specifik för Lyme Borrelia. PCR 
på ledvätska är mest efterfrågat vid misstanke på borreliaorsakad 
ledinflammation. Artbestämning av PCR-positiva prover har gett 
oss viktig epidemiologisk information om de arter som förekom-
mer vid borreliaartrit i Skandinavien. Nya arter påvisade i kliniska 
prover är B. bavariensis och B. spielmanii. 

Korrespondens
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(KM-O08) Underdiagnostik av Bordetella pertussis – mer 
diagnostik behövs

Karolina Gullsby1, 2, Hoda Al-Ansari¹, Björn Olsen², Kåre 
Bondeson².
1Centrum för Forskning och Utveckling, Uppsala universitet/Region 

Gävleborg, 2Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk virolo-
gi, Uppsala Universitet

Bakgrund
Bordetella pertussis orsakar en livshotande sjukdom hos spädbarn 
som ännu inte blivit vaccinerade, men kan även infektera perso-
ner som tidigare blivit vaccinerade eller varit infekterade. Immu-
niteten efter vaccination eller infektion är inte livslång. Prevalen-
sen av B.pertussis har under se senaste åren ökat. Symptomen 
vid en re-infektion kan vara mildare och ospecifik vilket försvårar 
korrekt diagnos. Infektionen är mycket smittsam och troligtvis 
sker en stor underdiagnostik. Patienter med ospecifika symptom 
kan ändå sprida infektionen vidare där spädbarn löper störst risk 
att få allvarlig sjukdom. 

Material och metoder
Två hundra avidentifierade luftvägsprover tagna i öppenvården 
från patienter med misstanke om Chlamydophila pneumoniae 
eller Mycoplasma pneumoniae infektion analyserades för B. per-
tussis med realtids PCR (målfragment IS481). Proverna, tagna 
från patienter i Gävleborgs Län och Dalarna, var slumpmässigt 
uttagna mellan januari 2014 och oktober 2015. Prover som blivit 
positiva för C. pneumoniae, M. pneumoniae, eller där det fanns 
ett odlingspositivt luftvägsprov taget vid samma tillfälle, exklude-
rades. Hälften av proverna var från kvinnor och medelåldern hos 
patienterna var 44 år (intervall 3-96 år).
 
Resultat
Sju (3,5 %) av 200 prover var positiva för B. pertussis och var såle-
des odiagnosticerade fall av B. pertussis infektion. Medel-Ct-vär-
de för proverna var 27,3 (intervall 15,9-35,6). Medelåldern hos 
de B. pertussis-positiva patienterna var 32 år (intervall 12-49). 
Klinisk information kopplat till proverna hade bifogats för två av 
proven och där framkom att patienterna hade haft hosta under 
flera veckor, men ingen B. pertussis-diagnostik hade beställts. 

Slutsats
Det sker en stor underdiagnostik av B. pertussis. Medvetenhe-
ten om att B. pertussis kan orsaka långvarig hosta framför allt 
hos tonåringar och vuxna behöver höjas. Idealt borde samtliga 
luftvägsprover från öppenvårdspatienter med långvarig hosta ana-
lyseras för C. pneumoniae, M. pneumoniae samt B. pertussis. 
Diagnostiken är viktig för att möjliggöra adekvat behandling och 
begränsa smittspridning. Bättre epidemiologisk bevakning av det-
ta “vaccinationsagens” är dessutom av stor betydelse för att kunna 
bedöma att vi har tillräcklig effekt av vaccinationerna. 
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(KM-O09) Combining colistin with rifampicin: a way to 
prevent the emergence of colistin-resistant strains of 
Acinetobacter baumannii?

Hampus Nordqvist 1, 2, Lennart E Nilsson³, Carina Claes-
son4.
1Department of Infectious Diseases, Linköping University Hospital, 
Linköping, 2Current: Department of Infectious Diseases, Stockholm 
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South Hospital, Stockholm, 3Department of Clinical and Experi-
mental Medicine, Linköping University, Linköping, 4Department of 
Clinical Microbiology and Department of Clinical and Experimen-
tal Medicine, Linköping University, Linköping

Colistin is often the only therapeutic option against extensively 
drug-resistant gram-negative bacteria (1). Unfortunately, colis-
tin-resistant strains of Acinetobacter baumannii have emerged 
(2,3). As a consequence, we now face the risk of infections with 
A. baumannii that cannot be treated with antimicrobials. Clinical 
isolates of A. baumannii that are considered to be susceptible to 
colistin often contains subpopulations that are resistant to colistin 
(2). Colistin-resistant strains can develop if the concentration of 
colistin restricts the growth of the susceptible main population, 
but not the resistant subpopulations. The concentration required 
to prevent such selective growth is called the mutant prevention 
concentration (MPC) (4). The MPC of colistin in vitro for A. 
baumannii have been shown to be well beyond clinically achie-
vable concentrations (5,6). These results indicates that monothe-
rapy with colistin will inevitably lead to selective growth of co-
listin-resistant subpopulations. We hypothesized that we could 
prevent selective growth and lower the MPC by combining co-
listin with an agent effective against the colistin-resistant subpo-
pulation. Four clinical isolates of A. baumannii and one reference 
isolate were used in the study. MPC of colistin was determined 
by plating an inoculum of 109 CFU on Mueller Hinton agar 
(MHA)-plates containing 2-fold dilutions of colistin (0.125-128 
mg/L). Susceptibility testing of colistin-resistant subpopulations, 
obtained in the MPC assay, was performed with Etest. MPC of 
colistin, in combination with rifampicin, was determined by pla-
ting an inoculum of 109 CFU on MHA-plates containing 2-fold 
dilutions of colistin (0.125-128 mg/L) and fixed concentrations 
of rifampicin (1.1 mg/L or 4.4 mg/L). Colistin-resistant subpo-
pulations were detected in 4 of 5 isolates. The subpopulations 
displayed increased susceptibility to a number of agents compared 
to their main populations (table 1). Interestingly, the subpopula-
tions were even susceptible to agents that normally have no effect 
against gram-negative bacteria like A. baumannii. This finding 
is likely due to increased outer membrane permeability (7). The 
combination of colistin and rifampicin inhibited growth of all 
colistin-resistant subpopulations. The MPC for colistin was also 
significantly lowered. Our results indicate that combining colistin 
with rifampicin could be a way to prevent the emergence of colis-
tin-resistant strains of A. baumannii.
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hampus.nordqvist@sodersjukhuset.se

 

(KM-O10) Characterization of human adenovirus and 
Epstein-Barr virus infections in tonsillar lymphocytes 
isolated from patients diagnosed with tonsillar diseases

Anders Bergqvist¹, Farzaneh Assadian², Karl Sandström ³, 
Kåre Bondeson¹, Göran Laurell³, Adnan Lidian³, Cathari-
na Svensson², Göran Akusjärvi², Tanel Punga².
1Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet 2In-
stitutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala Univer-
sitet 3Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet

Surgically removed palatine tonsils provide a conveniently ac-
cessible source of B and T lymphocytes to study the interplay 
between foreign pathogens and the host immune system. In this 
study we have characterized the distribution of human adenovirus 
(HAdV), Epstein-Barr virus (EBV) and human cytomegalovirus 
(HCMV) in purified tonsillar T and B cell-enriched fractions 
isolated from three patient age groups diagnosed with tonsillar 
hypertrophy and chronic/recurrent tonsillitis. HAdV DNA was 
detected in 93 out of 111 patients (84%), while EBV DNA was 
detected in 58 patients (52%). The most abundant adenovirus 
species was HAdV-5 (69%). None of the patients were positive 
for HCMV. Furthermore, 43 patients (39%) showed a co-infec-
tion of HAdV and EBV. The majority of young patients diagno-
sed with tonsillar hypertrophy were positive for HAdV, where-
as all adult patients diagnosed with chronic/recurrent tonsillitis 
were positive for either HAdV or EBV. Most of the tonsils from 
patients diagnosed with either tonsillar hypertrophy or chronic/
recurrent tonsillitis showed a higher HAdV DNA copy num-
ber in T compared to B cell-enriched fraction. Interestingly, in 
the majority of the tonsils from patients with chronic/recurrent 
tonsillitis HAdV DNA was detected in T cells only, whereas hy-
pertrophic tonsils demonstrated HAdV DNA in both T and B 
cell-enriched fractions. In contrast, the majority of EBV positive 
tonsils revealed a preference for EBV DNA accumulation in the 
B cell-enriched fraction compared to T cell fraction irrespective 
of the patient age. 
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(KM-O11) Uppföljning av HPV-vaccination

Anna Söderlund Strand.
Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Region Skåne

Bakgrund
Humant papillomvirus (HPV) orsakar uppskattningsvis ca 5% 
av all cancer i världen. Mellan HPV och cervixcancer finns ett 
starkt samband; det är fastställt att HPV är en nödvändig faktor 
för att cervixcancer ska utvecklas. Det finns inget läkemedel mot 
HPV, men det finns två vaccin som skyddar mot de båda HPV-ty-
per som tillsammans orsakar ca 70% av all cervixcancer. I Sverige 
har HPV-vaccinet varit subventionerat mellan 2006-2011, och 
inkluderades för flickor i vaccinationsprogrammet år 2012. Det 
är viktigt att följa upp den allmänna HPV-vaccinationen i Sverige 
för att utvärdera effektiviteten av programmet, och det snabbas-
te sättet att göra det är genom att studera typspecifik HPV-pre-
valens. En sådan undersökning kan visa på om prevalensen av 
vaccintyperna minskar som förväntat, men även om prevalens av 
icke-vaccintyper minskar pga korsskydd, eller ökar så icke-vaccin-
typer tar upp plats som lämnats av de minskande vaccin typerna, 
sk type replacement. En studie av typspecifik HPV-prevalens är 
utförd i Skåne under 2008-2013. 

Material och metod
De som lämnar prov för klamydiaanalys är företrädesvis sexu-
ellt aktiva, unga personer av båda könen, alltså just den popu-
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lation där effekter av HPV-vaccination kan förväntas ses först, 
och klamydiaprover är därför lämpliga att använda för studie av 
HPV-prevalens. I Skåne utförs klamydiaanalys endast på ett cen-
tralt lab, och därifrån samlades proverna in konsekutivt; material-
et var anonymiserat och bestod av den provvolym som blivit över 
efter DNA-extraktion och avslutad klamydiaanalys. Provmateri-
alet analyserades med PCR med konsensusprimers, och därefter 
gjordes matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight 
(MALDI-TOF) masspektrometri för detektion av 16 HPV-typer, 
däribland vaccintyperna. 

Resultat
En baslinje fastställdes för Skåne för år 2008 genom analys av 
44146 klamydiaprover, HPV-vaccinationstäckningen var vid 
denna tid mycket låg i Sverige. Uppföljande analys gjordes under 
2012 och 2013 på 5224 respektive 5821 prover insamlade i Skå-
ne. Under perioden 2008-2013 minskade prevalens av vaccinty-
perna signifikant endast hos unga kvinnor i åldersgruppen 13-22 
år, medan HPV-vaccinationstäckningen ökade från ca 8% till ca 
55% i samma åldersgrupp. 

Slutsats
En signifikant minskning av HPV-vaccintyperna kunde ses re-
dan några få år efter vaccinationsstart, men endast i den yngsta 
åldersgruppen där täckningsgraden av HPV-vaccination ökade. 
Motsvarande prevalensminskning kunde inte ses i de äldre ålders-
grupperna där HPV-vaccination var sällsynt förekommande. Det 
är därför troligt att prevalensminskningen är en tidig effekt av 
HPV-vaccination. 
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(KM-O12) HPV primärscreening vid gynekologisk
hälsokontroll

Ola Forslund
Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Region Skåne

Gynekologisk screening, Pap-test, infördes på 60-talet vilket mar-
kant har reducerat antalet livmoderhalscancerfall i Sverige till ca 
450 fall per år. Syftet med screeningprogrammet är att finna och 
behandla förstadier till livmoderhalscancer. Den etablerade screen-
ingmetoden är cytologisk undersökning från livmoderhalsen, från 
kvinnor mellan 23 och 60 år. Känsligheten för cytologi att påvisa 
svåra dysplasier från fem svenska universitetslaboratorier var i en 
studie 71,3% (Naucler et al JNCI 2009). År 1983 visade Harald 
zur Hausen att humant papillomvirus (HPV) typ 16 var associe-
rat till livmoderhalscancer. HPV är ett dubbelsträngat DNA-vi-
rus med ca 7900 nukleotider i genomet. Idag är 14 HPV-typer 
klassade som hög-risk HPV pga dess koppling till livmoderhal-
scancer. En poolad analys fann att 99,7 % av alla livmoderhal-
scancer-fall innehöll HPV (Walboomers et al., J Pathol 1999). 
Tack vare framsteg inom molekylärbiologisk detektion finns ca 40 
CE-godkända HPV-test. De flesta av testerna påvisar HPV-DNA, 
men tester för att påvisa mRNA från HPV finns också. För att 
standardisera resultaten och kvalitetskontrollera testerna har man 
inrättat två globala referenslaboratorium för HPV-test, varav ett 

finns vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetslaboratoriet 
i Stockholm. Vid gynekologisk screening i Sverige används idag så 
kallat vätskebaserat cellprov, från vilket både cytologisk undersök-
ning och HPV-analys kan utföras. Socialstyrelsen rekommende-
rar byte av analysmetod så att cellprovet först analyseras för HPV 
hos kvinnor i ålder 30-64 år (HPV-primärscreening) och sedan 
med cytologi om HPV-testet är positivt. Förändringen kommer 
sannolikt medföra att färre kvinnor insjuknar i livmoderhalscan-
cer då fler fall upptäcks i ett tidigare skede och att uppskattnings-
vis ytterligare cirka 1000 fall av medelsvåra till svåra dysplasier 
(CIN 2–3) kommer att påvisas, det vill säga cellförändringar som 
innebär ökad risk för utveckling av cancer jämfört med befint-
liga program. HPV-primärscreening leder sannolikt till 60 färre 
cancerdiagnoser och att ytterligare drygt 30 liv kan räddas per 
år (Socialstyrelsen 2015-1-23). Jämfört med enbart cytologi har 
HPV-test högre känslighet (sensitivitet) när det gäller att påvisa 
förstadier till livmoderhalscancer men lägre träffsäkerhet (speci-
ficitet) när det gäller att påvisa förstadier till livmoderhalscancer. 
Cytologi kommer fortfarande att ha en central roll i screening-
programmet. Förutom att vara metod för primärscreening för de 
yngre kvinnorna tom 29 år kommer alla positiva HPV-prov att 
analyseras med uppföljande cytologi. Införande av HPV-primärs-
creening kommer bland annat påverka laboratorieorganisationen 
och rimligen medföra ökat behov av virologisk kompetens samt 
att riktad utbildning ges till vårdpersonal. 
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Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen

Tid
2015-12-01, kl. 09:30-15:00

Plats
Läkarsällskapet, Stockholm

Närvarande
Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason 
Kristina Cardell 
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren 
Anna-Karin Lindgren
Karolina Prytz
Adjungerade § 5: 
Kerstin Goos (RFM)
Camilla Lagnheden (RFM)
Åsa Sjöling (SFM)
Sara Karlsson Söbirk (FKM)
Tanja Lundin (IFIS) 
Olof Blivik (Infektion, Karlskrona)

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade 
mötet.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföran-
den valdes Kristina Cardell.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemö-
tet den 15 oktober och telefonmötet den 9 
november godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vår- 
möte: De olika föreningarnas representan-
ter presenterade sig och förde fram sina 
utgångspunkter för dagens diskussion. 
Göran Günther och Anita Hällgren ledde 
den fortsatta diskussionen. Alla förenigar 
ville se ett fortsatt och fördjupat sammar-
bete kring Infektionsveckan och Mikro-
biologiskt Vårmöte, men alla var samtidigt 
måna om att behålla sitt eget mötes karak-
tär. Det gemensamma förslaget blev därför 
att arrangera ett samlokaliserat möte med 
parallella program, men med en del ge-
mensamma programpunkter. 

Tanken är att mötet i Karlskrona 2017 
skall bli en dag kortare och arrangeras tis-
dag till fredag, men med gemensam start 
och parallella sessioner från början. Det to-

tala utrymmet för gemensamma program-
punkter skall vara samma som nu, det vill 
säga en dag.

För att kunna planera ett gemensamt 
möte måste orten där mötet skall hållas 
utses i god tid Ett förslag är att de arrang-
erande föreningarna träffas på måndagen i 
anslutning till mötet och utser värdklinik 
två år i förväg. Problemet med detta är att 
de samlade styrelserna för föreningarna 
tillsammans blir en onödigt stor grupp och 
att det kanske är enklare att lösa detta för 
en mindre arbetsgrupp. Ett annat förslag 
är att frågan bereds av föreningarnas ord-
förande under våren och att beslut fattas i 
respektive styrelse när man är överens. In-
fektionskliniken i Östersund skall tillfrågas 
om att ta fram en uppdragsbeskrivning för 
hur mötet skall arrangeras så att det finns 
ett underlag för potentiella värdkliniker att 
utgå ifrån. 

Arbete med programmet för mötet be-
höver starta minst ett år i förväg om vi ska 
kunna boka internationella föreläsare till 
key-note lectures. Någon form av pro-
gramkommitté kommer att behövas med 
representanter för de arrangerande fören-
ingarna och värdkliniken. Tanken är dock 
fortfarande att de olika föreningarnas egna 
program under veckan planeras och bokas 
av respektive förening. 

En viktig fråga som lyftes var hur mötets 
budget skall hanteras i framtiden. Det har 
varit opraktiskt med en uppdelad budget 
där kongressbyrån måste arbeta mot flera 
uppdragsgivare för samma möte. Frågan 
måste å andra sidan diskuteras i respek-
tive förenings styrelse innan vi kan fatta 
ett gemensamt beslut. Vi enades om att ta 
ställning till detta i respektive förening före 
den sista januari 2016.

Budget för Infektionsveckan och Mikro-
biologiskt Vårmöte: Styrelsen diskuterade 
hur en gemensam budget för mötet kan 
se ut. Det finns praktiska fördelar med att 
budgeten för mötet är gemensam för de 
arrangerande föreningarna istället för som 
nu uppdelad mellan SILF och de mikro-
biologiska föreningarna. Om IFIS också 
vill vara med som arrangör blir behovet av 
att samordna ekonomin ännu större. För 
att en förening skall betraktas som med-
arrangör måste den bidra med ett eget 
program till mötet. Fördelningen av ett 
eventuellt överskott eller underskott bör 

Protokoll styrelsemöte
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baseras på antalet deltagare från respektive 
förening och på hur många dagar de deltar. 

Representant från styrelsen till InfCare 
HIV och InfCare Hepatit? Magnus bere-
der frågan.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden,
Magnus Hedenstierna
Styrelsens arbetsformer: Läkarsällskapet har 
inte något ledigt rum för styrelsemötet den 
14 mars. Magnus ansvarar för att hitta en 
alternativ lokal för mötet.

Magnus har gått igenom styrelsens ar-
betsår och föreslår att styrelsemötet i de-
cember flyttas till början av januari för att 
bättre följa stadgarna för bland annat Gö-
ran Sterners resestipendiefond. Styrelsen 
beslutade detta.

§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Förfrågan från Mikrobiologerna om att få 
trycka sina abstrakts i Infektionsläkaren in-
för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt 
Vårmöte. Mediahuset står för kostnaden 
för den utökade upplagan. Styrelsen beslu-
tade att tillstyrka detta.

Planering för nästa nummer: Fallbe-
skrivning från Gävle. Reportage från Hel-
singborg. Preliminärt program för Infek-
tionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte. 
Kallelse till årsmötet och upprepning av 
call for abstrakts och stipendieutlysningar. 

§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvali-
tetsregistren, Agnar Bjarnason  
Programgrupperna: Vårdprogrammet för 
sepsis är uppdaterat och det nya doku-
mentet finns på hemsidan. Ett regionalt 
vårdprogram för pneumonier från Västra 
Götaland är också utlagt på hemsidan. 
Vårdprogrammen för virala CNS infektio-
ner och endokardit håller på att uppdate-
ras. 

Agnar informerade om arbetet med 
kunskapsunderlag för andra sjukdomar 
och om hur vi kan göra våra vårdprogram 
och kunskapsunderlag tillgängliga för så 
många som möjligt.
Hemsidan: inget nytt.
Kvalitetsregistren: Registercentrum Syd 
har köpt den registerplattform som vi ti-
digare använt. Arbete med en strukturerad 
pneumoniepikrismall pågår.

Agnar arbetar vidare med mailgrupper 
tillsammans med Mediahuset.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK, Karolina Prytz
Rapport från SPUK-mötet den 9 novem-
ber. Vinterns fallseminarium planerades 
och det kommer sannolikt att bli ytterli-
gare ett till hösten då det är många som 
söker.

Ungt forum i Helsingborg kommer att 
ha temat pneumoni. Program och förelä-
sare är klara. Vi har fått positiva reaktioner 
på den utökade tiden och att det ligger 
samma dag som poster-sessionen.

Ny plattform för ST läkare på hemsidan 
planeras.

Kurs i antimikrobiell terapi planeras i 
maj 2016 i Uppsala.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 
Anita Hällgren

Remiss från Regionalt cancercentrum 
syd angående det nationella vårdprogra-
met för långtidsuppföljning efter barncan-
cer. Besvaras av Vanda Friman.

Förfrågan fån Malmö kongressbyrå om 
fortsatt sammarbete kring Infektionsveck-
an i framtiden. Anita bereder frågan

Infektionsveckan 2016: Anita rapporte-
rade om hur det preliminära programmet 
ser ut. Tisdag eftermiddag som är gemen-
sam med mikrobiologerna är inte helt klar 

ännu men i övrigt är föreläsare och pro-
grampunkter klara.
 
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin 
Lindgren

Håkan Hanberger och Christian Gie-
ske samt två farmakologer har tackat ja till 
medverka i nästa års höstutbildning med 
temat antibiotikaresistens. Förslag fördes 
fram att även inkludera vårdhygien och 
antibiotic stewardship i kursen.
 
§ 12 Rapport från skattmästaren
Inget under denna punkt.

§ 13 Fullmakt att disponera Svenska In-
fektionsläkarföreningens bankkonto 

Styrelsen beslutade Ulf Ryding (550928-
4039) skall befullmäktigas att disponera 
föreningens konton i Handelsbanken med 
deras internet tjänst eller på kontor. Full-
makten ska gälla tillsvidare och Ulf Ryding 
skall disponera kontona med egen/enskild 
behörighet.

Paragrafen förklarades omedelbart jus-
terad.

§ 14 Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§ 15 Ordföranden förklarar mötet avslutat 

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Kristina Cardell
Protokolljusterare
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§
Organ
Telefonmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningens Styrelse

Tid
2016-02-10 13:00-15:00

Plats
Telefonmöte

Närvarande
Göran Günther ordf 
Agnar Bjarnason 
Kristina Cardell  
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren  
Anna-Karin Lindgren
Ulf Ryding 
Stephan Stenmark (adjungerad §1)

§ 1 Nationella Strama, Stephan Stenmark
Presentation av Nationella Stramas arbete. 

Nationella Strama kommer att tillsätta 
en arbetsgrupp för nationella rekommen-
dationer för behandling av samhällsförvär-
vade infektioner. Man vill bjuda in 6-8 in-
fektionsläkare från hela landet för att delta 
i arbetet och vill gärna ha styrelsens stöd 
för detta. SILF stödjer detta.

Nationella Strama vill även tillsätta en 
arbetsgrupp för kunskapsunderlag för be-
handling av MRB. SILF stödjer detta.

Alla landsting skall kunna återkoppla lo-
kala resistensdata.

Ny hemsida för Strama kommer under 
våren.

§ 2 Infektionsveckan, Anita Hällgren, An-
na-Karin Lindgren
Planeringen för Helsingborg går enligt 
plan. I nuläget är ganska få deltagare an-
mälda men industrin är välrepresenterad. 
Detta lär ändra sig snart. Vi har bara fått 
in ett abstract och en påminnelse behöver 
gå ut till klinikerna. 

Infektionsveckan i Karlskrona 2017. 
Anita presenterade ett förslag till pro-

grammall för mötet. Styrelsen kom med 
en del synpunkter som Anita skall åter-
koppla till medarrangörerna.

Ett uppstartsmöte planeras för Infek-
tionsveckan 2017. Göran Günther och 
Anita Hällgren representerar föreningen 
vid mötet.

Styrelsen diskuterade hur budgeten skall 

fördelas mellan de arrangerande förening-
arna. Det rimligaste förslaget är att antalet 
deltagardygn för varje föreningen avgör 
hur stor del av vinst eller förlust som belas-
tar respektive föreningen. Beslut om detta 
måste ske i samråd med övriga föreningar.

Hur skall vi utses värdklinik för mötet i 
framtiden? Göran Günther skall diskutera 
detta med ordförandena i de mikrobiolo-
giska föreningarna.

Anita, A-K, Ulf, Magnus och Göran 
träffar övriga arrangerande föreningar tis-
dag morgon i Helsingborg för att planera 
för mötet 2018.  
 
§ 3 Årsmötet och valfrågor, Magnus He-
denstierna

Kallelsen till årsmötet har gått ut i senas-
te Infektionsläkaren. MH har börjat arbeta 
med verksamhetsberättelsen och behöver 
få in uppgifter från styrelsen och referens-
grupper till denna.

§ 4 Remisser, Magnus Hedenstierna och 
Anita Hällgren
Från Sällskapet: Stöd och hjälp till vuxna 
vid ställningstagande till vård, omsorg och 
forskning (SOU 2015:80). Besvaras av 
Adam Linder och Mia Furebring.

Träning ger färdighet – Koncentrera vår-
den för patientens bästa, SOU 2015:98. 
Granskas av Ulf Ryding för att se om vi 
bör ha synpunkter.

Beslutsunderlag till regeringen om in-
förande av vaccinationer i det nationella 
särskilda vaccinationsprogrammet. Besva-
ras av Soo Aleman, Marianne Jertborn och 
Judith Bruchfeldt.
Från Svensk Förening för Vårdhygien: 
Byggenskap och Vårdhygien; Vårdhygienis-
ka aspekter vid ny- och ombyggnation 
samt renovering av vårdlokaler. Besvaras av 
Peter Lanbeck och Torsten Holmdahl.

Från Förbundet: Ökad tillgänglighet till 
sprutbytesverksamheter i Sverige (Ds 
2015:56), Gem 2015/0350. Besvaras av 
Martin Kåberg.

§ 5 Utbildningsfrågor, Anna-Karin Lind-
gren
Vårutbildningen är fulltecknad och det 
står flera i kö. Höstutbildningen är en ny 
utbildning om antibiotikaresistens och 
några anmälningar har redan kommit in.

§ 6 Infektion.net och Infektionsläkaren, 
Agnar Bjarnason och Kristina Cardell
Maillistorna till styrelen och verksamhets-
cheferna är klara och fungerar. Vi behöver 
en rutin för att uppdatera listan fortlöpan-
de.

Rapport från möte med kvalitetsregist-
ren. Registren håller på att föras över till 
registercentrum syd vilket innebär en hel 
del arbete. Omvårdnadsaspekter efterfrå-
gas i registren och arbete med att ta fram 
detta pågår. Detta kommer att ha betydel-
se för den framtida finansieringen av re-
gistren. Arbete med automatisk överföring 
av epikris till pneumoniregistret går framåt 
och kommer snart prövas i Örebro. 

Infektionsläkaren nr 1 har gått till tryck. 
Arbete med kommande nummer pågår.

§ 7 Stipendier och fondfrågor och Ekono-
mi, Ulf Ryding

Föreningens ekonomi är god och teck-
ningsrätten för föreningen har nu förts 
över från Hans Norrgren till Ulf Ryding. 

Fråga från FKM om SILF kan bidra 
med finansiering för en SK liknande kurs 
i klinisk virologi. Styrelsen har tidigare 
avböjt förfrågningar om att arrangera och 
finansiera SK kurser och står fast vid den 
ståndpunkten även denna gång.

§ 8 Övriga frågor
Lisa Swartling ersätter Elda Sparrelid som 
styrelsens representant i RAV. 

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Protokoll styrelsemöte
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Tänk er en fiktiv mottagning där un-
dertecknad söker:

Kontaktorsak: Trötthet, lätt förvirring.
Tidigare sjukdomar: Har stött på de flesta 
vanliga infektionssjukdomar under de se-
naste 5 åren, även en del udda fåglar såsom 
mässling och mjältbrand.
Aktuellt: Söker med oklart framtida fokus, 
säger att hon inte riktig vet vad hon vill 
just nu.
Allmäntillstånd: Trött och blek, mörk un-
der ögonen.
Cor: Verkar ha hjärtat på rätt ställe. Lyck-
ligt gift.
Pulm: Tendenser till bi-ljud såsom vid brist 
på frisk luft.
Buk: Mjuk, vetedegsliknande karaktär. Pa-
tienten uppger att det tyvärr inte är nytill-
kommet.
Hud: Så vinterblek hud att kärlen träder 
fram som blåa linjer, nästan så som det ri-
tades i anatomiböckerna. Patienten pekar 
på flertalet ställen framför allt i ansiktet 

och säger att det på sistone kommit allt fler 
rynkor. Undertecknad finner inte belägg 
för något sådant. Synhallucination?
Provtagning: Planerad att skriva sin sista 
infektions ST- tenta i maj.
Bedömning: Således tid väs frisk, kvinnlig 
doktor som nyligen fyllt 40. Kommer med 
diffusa symtom på trötthet. Ordinerar 
D-vitamin i form av daglig vistelse i solen, 
helst på sydligare breddgrader. Inhalations-
terapi med frisk luft. Inget som emot säger 
att dessa två terapier kombineras. Skriver 
recept på T. Godsömn 400 mg/8 h att ta 
till natten samt Tablett Tålamod 500 mg 
att ta varje morgon innan barnen vaknat. 

Patienten förnekar för övrigt bestämt att 
det handlar om en begynnande 40-års kris, 
för det har hon varken tid eller lust med.

Trevlig sommar!

Karolina Prytz
ST-läkare, Infektionskliniken i Örebro

karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se

Yngreläkarspalten

  YNGRELÄKARSPALTEN
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Snart är vi komna till tiden mellan hägg 
och syrén och som Helsingborgsak-
tiv hoppas vi förstås på full blomster-
prakt bland rhododendron i maj när 
Infektionsveckan går av stapeln! 
Varmt Välkomna till denna vackra 
stad och det intressanta, fullmatade 
gemensamma infektions- och mikro-
biologimötet!

Jag önskar alla er som närmar sig fina-
len på era avhandlingsarbeten LYCKA 
TILL, ett varmt GRATTIS till alla 

som lagt fram avhandlingar och sist men 
inte minst skriv via mig för oss alla för In-
fektionsläkaren.  Just så som Karin Holm i 
Lund gjort nedan och några dessförinnan, 

men vi missar också att få sprida mycket av 
den intressanta forskningen inom vårt fält!

Karin Holm disputerade i Lund inom 
området Lemmières syndrom. Vi som fick 
möjlighet att lyssna kunde avnjuta Karins 
utmärkt trevliga, gedigna genomgång av 
sjukdomssyndromet liksom av en mycket 
väl genomförd, intressant, givande opposi-
tion av Peter Bergman, mikrobiolog på KS. 
För den intresserade kan jag rekommende-
ra att ni ber Karin om att få avhandlingen 
(om ni inte redan har den) en mycket läs-
värd sammanfattning av den sjukdomsbild 
som Fusobacterium necrophorum orsakar.

Och hinner ni inte hela boken så får ni 
som sagt Karin Holms sammanfattning 
nedan.

Med en extra personlig uppmaning till 
alla som disputerat senaste året samt är på 
väg att lägga fram en avhandling: Skicka 
en kort sammanfattning av avhandlingen 
till undertecknad (ni har ju redan en kort 
svensk version i boken!), några rader om er 
själva samt ett foto så kan vi alla få del av 
kunskapens frukter!

Med önskan om en härlig, skön vår och 
Välkomna till Helsingborg ni som plane-
rar delta i vårmötet!

Cecilia Rydén
Docent,överläkare

Infektionskliniken, Helsingborg
cecilia.ryden@med.lu.se 

Avhandlingar inom Infektionsmedicin

Önskan från 
avhandlingsredaktören

Den vetenskapliga aktiviteten inom infektionsmedicinen pågår glädjande nog för fullt på alla orter 
och nivåer.

Tyvärr är skrivklådan inte alltför påtaglig när det gäller att sprida sina vetenskapliga rön i form av avhand-
lingssammanfattningar i vår tidning. Det tycker jag är synd eftersom alla inte har möjlighet och tid att följa 
alla arbetsfält. Däremot hinner man oftast med att läsa en uppdatering om vad som rör sig både på univer-

sitetsorterna men nu också på många andra sjukhus runt om i landet i dessa så välkomna sammandrag.
Skicka till: cecilia.ryden@med.lu.se 

Cecilia Rydén
Docent,överläkare, Infektionskliniken, Helsingborg



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 1668

  AVHANDLINGAR



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 16 69

  AVHANDLINGAR

Molecular and clinical studies of Fuso- 
bacterium necrophorum and Lemier-
re’s syndrome

Författare
Karin Holm, Infektionskliniken, Skånes 
Universitetssjukhus, Lund, Institutionen 
för kliniska vetenskaper, avdelningen för 
infektionsmedicin, Lunds Universitet.
Huvudhandledare
Docent Magnus Rasmussen
Opponent
Docent Peter Bergman, Klinisk mikro-
biologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge
Tidpunkt för disputationen
4 december 2015
Länk till avhandlingen
www.avhandlingar.se/avhandling/38dd1 
179a6/

Bakgrund
Lemierres syndrom orsakas av Fusobac-
terium necrophorum, en obligat anaerob 
gramnegativ stav som finns i munhålan 
hos upp till 20 % av personer mellan 15 
och 25 år, men är ovanlig i andra ålders-
grupper. Sjukdomen startar med en lokal 
tonsillit för att sedan invadera vävnaderna 
som omger vena jugularis där en intensiv 
inflammation och invasion av kärlet leder 
till tromboser som sedan kan embolisera 
till lungan. De septiska lungembolierna 
orsakar en multifokal nekrotisk pneumo-
ni med abscessbildning och empyem och 
trombotiseringen i vena jugularis kan i 
sällsynta fall progrediera i retrograd rikt-
ning till intrakraniella sinus. Denna sam-
lade sjukdomsbild med tonsillit, trombos 
i vena jugularis och septisk embolisering 
till lungan utgör tillsammans med växt 
av F. necrophorum i blododling underlaget 
för de flesta definitionerna av Lemierres 
syndrom. Septiska nedslag i distala organ 
förekommer också bland annat i leder, ske-
lett och meningier. Lemierres syndrom är 
ovanligt, men trots allt drabbas i Sverige 
årligen ca 20 unga och tidigare helt fris-
ka personer, med svår sjukdomsbild, långa 
vårdtider och ofta mycket lång konvale-
scens. 

Det finns egentligen ingen annan bak-
teriesjukdom som så tydligt är förknippad 
med trombosbildning som Lemierres syn-
drom, och det blev därför en central frå-

geställning i mina studier. Har F. necrop-
horum prokoagulanta egenskaper, eller kan 
ökad trombosbenägenhet hos värden vara 
en riskfaktor för invasiv sjukdom med F. 
necrophorum? 

Delarbete 1
I det första arbetet i avhandlingen under-
söktes eventuella bakteriella prokoagu-
lanta egenskaper. Det finns flera system 
som reglerar blodkoagulationen. En yttre 
koagulationsväg aktiveras när tissue factor 
som ligger utanför ett blodkärl kommer i 
kontakt med blodet vid en skada och kan 
snabbt stilla en blödning. Det finns ock-
så en inre väg, som inte är inblandat i att 
hemostas, men som har visat sig vara bety-
delsefullt för trombosbildning. Denna inre 
väg utgör ena armen i det så kallade kon-
taktsystemet som består av fyra plasmapro-
teiner, high molecular weight kininogen, 
faktor XII, faktor XI och plasma-kallik-
rein. Mina resultat visar att F. necrophorum 
kan binda till sig faktorer från detta kon-
taktsystem vilket leder till aktivering av 
den inre koagulationsvägen på bakteriey-

tan och frisättning av den proinflammato-
riska peptiden bradykinin. Det är tänkbart 
att en trombos bildas via den yttre koagu-
lationsvägen när blodkärlet skadas av den 
kraftiga inflammationen som uppstår när 
bakterierna tar sig in. Aktivering av den 
inre koagulationsvägen skulle kunna vara 
av betydelse för att stabilisera och bygga 
vidare på trombosen. Frisättning av bra-
dykinin kan också bidra till den kraftiga 
inflammationen vid Lemierres syndrom.

Delarbete 2
Interaktioner mellan F. necrophorum och 
plasmin som bryter ned fibrin, och där-
med löser upp koagel studerades i detta 
arbete. Plasmin kan också bryta ned flera 
proteiner som finns i vävnaderna i krop-
pen. För bakterier som kan binda till sig 
plasmin har det visat sig vara betydelsefullt 
för deras förmåga till invasion. Mina resul-
tat visar att F. necrophorum kan binda till 
sig plasminogen som är den inaktiva före-
gångaren till plasmin, och att bakteriebun-
det plasminogen lättare kan omvandlas till 
aktivt plasmin via tissue-type plasminogen 
activator, tPA, än plasminogen i lösning. 
Det plasmin som sitter bundet till bak-
terien skyddas också från inaktivering av 
humant alpha2-antiplasmin, den viktigas-
te hämmaren i plasma. Aktivt plasmin på 
ytan av fusobakterierna skulle kunna vara 
betydelsefullt för förmågan att till invasion 
kring tonsillerna, till invasion av blodkärl, 
och för att sprida infektionen vidare från 
trombosen i vena jugularis. 

Delarbete 3
Arbetet som ledde till den tredje publika-
tionen i min avhandling innefattade bak-
omliggande värdfaktorer som skulle kunna 
öka risken för Lemierres syndrom. Ensta-
ka fallrapporter har antytt ett samband 
mellan Lemierres syndrom och trombo-
fili respektive aktuell Epstein-Barr-virus 
(EBV)-infektion. För att undersöka detta 
genomfördes en retrospektiv och delvis 
prospektiv klinisk studie syftadende till 
att beskriva kliniskt spektrum vid invasiv 
sjukdom med F. necrophorum. Via positi-
va odlingsfynd från blod eller annan steril 
lokal identifierades patienter med F. ne-
crophorum under åren 2000-2015. Från 
2008 inkluderades patienter prospektivt. 
En systematisk journalgenomgång genom-

“A syndrome so characteristic”
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fördes på samtliga inkluderade patienter. 
Blodprov togs för trombofiliutredning 
på patienter med Lemierres syndrom. 
EBV-serologi analyserades från prospektivt 
inkluderade patienter eller där akutserum 
kunde analyseras. 

Sextiofem patienter inkluderades. Tretti-
otre av dessa uppfyllde kriterier för Lemier-
res syndrom och 26 av dessa genomgick 
koagulationsutredning för de vanligaste 
medfödda eller förvärvade tillstånden som 
kan ge ökad risk för trombos. Av dessa 
hade tre den vanligaste typen av bakom-
liggande ökad risk för blodpropp, faktor 
V-Leiden-mutation (ledande till APC-resi-
stens), vilket motsvarar normal prevalens. 
En patient hade lupus antikoagulans. En 
patient av 23 testade hade EBV-IgM och 
alltså en aktuell mononukleos.

Patienterna med Lemierres syndrom var 
mellan 15-37 år. Tjugotvå patienter hade 
sökt vård tidigare under sjukdomsförlop-
pet, framförallt inom primärvården. Vid 
inläggning uppfyllde 26 patienter kriteri-
erna för svår sepsis, framförallt på grund 
av trombocytopeni och njursvikt. Fjorton 
patienter hade påvisad trombos i vena ju-
gularis, i ett fall med sinustrombos och en 
patient utvecklade hypoglossusnervpares i 
samband med inflammation längs nervba-
nan i anslutning till vena jugularis. Fyra 
patienter hade extrapulmonella nedslag: 
Två meningiter varav en med hjärnabsces-
ser, en mediastinit och en psoasabscess. Jag 
fann att tid till behandling korrelerar signi-
fikant med sjukdomens svårighetsgrad och 
risk för distala nedslag. Hos de patienter 
med invasiv sjukdom med F. necrophorum 
som inte hade Lemierres syndrom var de 
vanligaste diagnoserna hos tidigare friska 
personer tonsillit eller peritonsillit. Patien-
ter med kroniska sjukdomar som spridd 
cancer hade framförallt infektioner som 
utgick från tarmen eller de gynekologiska 
organen samt lunginflammation. 

Delarbete 4
Väldigt lite arbete är gjort om möjliga 
virulensfaktorer hos F. necrophorum. Det 
finns nu ett fåtal helgenom publicerade 
och förhoppningsvis kommer det att be-
tyda att det i framtiden blir lättare att stu-
dera proteiner som kan vara betydelsefulla 
för virulens. 

En annan underart av F. necrophorum 
är en välkänd veterinärmedicinsk patogen 
som orsakar nekrotiska infektioner hos 
bland annat nötboskap. Här har man kom-
mit lite längre i forskningen kring virulens- 

faktorer och bland annat karakteriserat ett 
leukotoxin som verkar vara betydelsefullt 
för bakteriernas förmåga att orsaka nekro-
tiska lesioner hos djur. Det har varit oklart 
om leukotoxinet finns hos den underart 
som orsakar sjukdom hos människor. I 
arbete 4 kartlades förekomsten av leuko-
toxingenen, vilken förelåg hos samtliga 
undersökta bakteriestammar. En kartlägg-
ning av sekvensen visade att genen finns 
i tre olika varianter, varav två är tidigare 
okända och finns hos majoriteten av iso-
laten. Jag och använde Antikroppssvaret 
mot rekombinant leukotoxin i parade sera 
från patienter med Lemierres syndrom 
mättes. De patienter som haft Lemierres 
syndrom tycks inte ha bildat antikroppar 
mot leukotoxinet varför betydelsen av tox-
inet fortsatt är oklar.

Sammanfattning
Avhandlingsarbetena har visat att F. ne-
crophorum kan interagera med flera plas-
masystem för koagulation, inflammation 
och fibrinolys, vilket skulle kunna bidra 
till sjukdomsbilden vid Lemierres syd-
nrom. Bland patienter med Lemierres 
syndrom verkar trombofili inte vara över-
representerat vilket talar för att koagula-
tionsutredning av dessa patienter troligen 
inte behöver utföras rutinmässigt. Bland 
patienterna i studien var EBV-infektion 
inte vanligt förekommande samtidigt som 
Lemierres syndrom. Möjligen kan samti-
dig EBV infektion ha betydelse i de fall 
det inträffar, även andra virus skulle kunna 
spela roll för risken att insjukna i Lemier-
res syndrom. Den gen som kodar för ett 
leukotoxin finns representerad i någon av 
tre olika varianter hos samtliga isolat som 
vi har testat.

Om min forskningsbana
Jag arbetar sedan 2003 på infektionsklini-
ken i Lund och är specialist sedan 2013. 
Jag har ett intresse för tropikmedicin och 
gick 2005 en sex månaders tropikutbild-
ning i Bangkok. Jag funderade under tiden 
på något intressant forskningsämne att 
fördjupa mig i efter hemkomst, och valet 
föll först på leptospira eftersom jag hade 
sett flera fall i Thailand och fascinerades 
av sjukdomsbilden. Vid den tiden hade 
professor Lars Björck vid experimentell 
infektionsmedicin just tillträtt även som 
klinisk professor, och hade, i vad som har 
visat sig vara en väldigt lyckad strategi, 
börjat rekrytera kliniker till experimentell 
forskning. Det blev därför naturligt för 

mig att göra mina första trevande experi-
ment i hans lab. Arbetet med leptospira 
var dock ganska besvärligt och gav inte 
mycket preliminära resultat att bygga vi-
dare på. Samtidigt hade Lars varit med på 
ett morgonmöte på infektionskliniken där 
en patient med Lemierres syndrom hade 
lagts in, och genast frågat sig vilka interak-
tioner mellan bakterie och värd som skulle 
kunna ligga bakom den ovanliga sjuk-
domsbilden. Under tiden som jag arbetade 
med att få leptospira att växa började jag 
därför göra några inledande experiment 
på Fusobacterium necrophorum, som vi-
sade sig vara mer lättjobbade och ganska 
snart gav upphov till några preliminära 
resultat. När jag dessutom handlade min 
första patient med Lemierres syndrom och 
insåg vilken allvarlig och understuderad 
sjukdom det är väcktes intresset för att 
gå vidare. Handledarskapet övertogs så 
småningom av Magnus Rasmussen. Inled-
ningsvis arbetade jag helt experimentellt, 
men det var egentligen först när jag gjorde 
min kliniska studie på invasiva infektioner 
med F. necrophorum och fick träffa näs-
tan alla patienter som haft sjukdomen i 
Skåne sedan år 2000 som jag började inse 
att fältet var helt öppet för alla tänkbara 
studier från minsta molekylära interaktion 
till bred klinik. Med en fot i labbet och en 
på kliniken hoppas jag att det ska bli möj-
ligt för mig att just knyta ihop klinisk och 
preklinisk forskning inom det här området 
där så lite är gjort.

Delarbeten som ingår i avhandlingen
1. Holm K, Frick IM, Björck L, Ras-

mussen M (2011) Activation of the 
Contact System at the Surface of 
Fusobacterium necrophorum Repre-
sents a Possible Virulence Mechanism 
in Lemierre's Syndrome. Infect Im-
mun 79 (8):3284-3290. 

2. Holm K, Rasmussen M (2013)  Bin-
ding and activation of plasminogen at 
the surface of Fusobacterium necrop-
horum. Microb Pathog 59-60:29-32. 

3. Holm K, Svensson PJ, Rasmussen M 
(2015) Invasive Fusobacterium ne-
crophorum infections and Lemierre's 
syndrome: the role of thrombophilia 
and EBV.  Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis. 34 (11):2199-2207 

4. Holm K, Collin M, Rasmussen M . 
Three variants of the leukotoxin gene 
in human isolates of Fusobacterium 
necrophorum subspecies fundulifor-
me. Manuscript in preparation 2015 



Har ni sett ”grumpy old men”? Ett lys- 
ande koncept där äldre herrar, somli-
ga i min egen ålder, satt i bästa sänd-
ningstid (på TV alltså) och gjorde rätt- 
visa omvärldsanalyser. På inga sätt 
upprörande. Men döttrarna såg sura 
ut när jag skrek ”det där var tametu-
san det bästa jag hört.

Dagens unga är lata och bortskäm-
da och det var bättre förr.” Blir 
det en svensk uppföljare, vilket är 

sannolikt eftersom dagens programmaka-
re på televisionen är fantasilösa och bara 
stjäl eller köper koncept från andra länder, 
inklusive Norge(!), så är jag den förste att 
ställa mig i kö för att få vara med. Ni som 
kommit så här långt; gnäll inte på min 
syntax (satslära, alltså). 

För tio år sedan, i samband med ett 
sommarprogram i P1, kläckte jag ur mig 
att mobiltelefoner blir vår tids tiger. Det-
ta generalangrepp på den nya snuttefilten 
betraktades med avsmak som teknikfient-
ligt. Faktiskt värre än när jag påstod att 
det vore bra med en vaccinationsfabrik i 
Sverige. Fast då kunde man ju hata med 
vanligt skitsnack istället för att använda 
sig av nätet. Men mitt animaliserande av 
mobilen var ju bara en reflektion över min 
egen Nalle Puh-hjärnas tillkortakomman-
den. Jag fixar inte för många kommandon. 

Nu, ett decennium senare, har det änt-
ligen gått upp för folk att mobiltelefoner 
skapar varelser som inte tänker. Det skall 
delas och delas och taggas och likas och 
inte likas och twittras och retwittras och 
plingas. Tror ni mig inte, ta en titt på tå-
get, tunnelbanan eller bussen. Inte en käft 
tittar sig omkring, de har ingen aning 
om det regnar eller om sola lyser utanför 
fönstret. Jorden kan för den delen redan ha 
gått under utan att någon fattar ett skvatt. 
Dessutom får ungen sitta och käka sand i 
sandlådan och smittas av äckligt kattbajs, 
medan föräldrarna kollar sina uppdate-
ringar. 

Vi läkare är loosers, om vi inte ägnar oss 
åt e-hälsa. Nej, det är bättre att blogga om 
smink, spela spel och bli miljonär. Eller 
bli ekonom och jobba på bank. Med våra 
pensionspengar. Nu när ni fått en pulshöj-
ning, ta er då en ordentlig titt på er partner 
och fundera om inte hemmets intelektella 

nivå sjunkit som en sten sedan facebook 
smög sig in. 

När jag för en tid sedan, i lärdomssta-
den framför andra, ville samla in mobil-
telefoner för att stävja facebooks cerebrala 
ineffektivitet och för att surfandet störde 
föreläsningen, sågs det som ett general-
angrepp på den personliga integriteten. 
Universitetets två maktfaktorer (jag näm-
ner inte vilka för då blir jag steglad på 
stadens torg) gjorde gemensam sak mot 
denna revolutionära idé. Vissa har inte-
gritet, rättigheter, hand-outs, körövning-
ar, volleybollträning, mer rättigheter men 
inga skyldigheter. Dessutom köper de inte 
läroböcker. Och det bara fortsätter. Som 
underläkare är det vabbande, hämta barn 
på dagis och fortsätta det vinnande kon-
ceptet från utbildningen med körövningar 
och innebandy. Åk på jullovssemester till 
Thailand, sportlovssemester till alperna, 
däremellan snoriga barn som behöver vab-
bas, påsklovssemestertill fjällen varefter du 
måste gå i terapi, sommarsemester i skär-
gårdsstugan där det är bäst att du gör dig 
oanträffbar eftersom du är utmattad efter 
din fantastiskt effektiva arbetsinsats (sing-
ularis) i ett forskningsprojekt (också sing-
ularis). 

Annat var det på min tid. Då pluripoten-
tades det för fulla muggar. Alla patienter 
var tänkbara fallrapporter. Publicera eller 

dö ljöd valspråket. Apropå dö, låt oss titta 
närmare på Erik Ask-Upmarks tid i Upp-
sala. Då var det min själ ordning på torpet. 
Hör bara vad han skriver i sin ”PM för 
underläkarnas arbete vid medicinska klini-
ken”. ”Det understrykes att vetenskapligt 
forskningsarbete för vid universitetsklinik 
anställda underläkare icke endast är ett 
privilegium utan även en skyldighet. Allt 
vetenskapligt arbete förutsättes bedrivet 
under sena kvälls- och natt-timmar.” Jepp, 
det där var ord och inga visor. Men ibland 
lite för mycket av sångövningar under fa-
norna, vilket vi som kan nutidshistoria 
fattar. 

Kliniska vetenskapliga studier. Glöm 
det. Etiska prövningar och byråkrati gör 
att det är bäst att hålla sig på armlängds 
avstånd. Alldeles för jobbigt. Men å andra 
sidan, även med djupgående etiska pröv-
ningar, släpps en hel del igenom som ald-
rig borde fått se dagens ljus. Att acceptera 
idén att det är problemfritt att operera in 
plast i halsen borde få en och annan att 
leta upp examensbeviset och kolla om de 
verkligen fått godkänt på kursen i immu-
nologi och i infektionssjukdomar. Fast det 
är klart i huvudstaden och på en hel del 
andra ställen löser det sig med stamceller. 

Sur? Inte alls, bara rättvis realist.

Björn Olsen
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Surgubbe

  KRÖNIKA



26 april Svenska hepatitdagen
 Stockholm

11 maj STRAMA-dagen 
 Arlanda

16–19 maj ST-kurs, Antiviral behandling med monitorering samt  
 diagnostik vid HIV, hepatit B och C virus infektion 
 Uppsala
 www.lipus.se/www/_public/pub_course.cfm?course 
 id=9796

23-27 maj Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2016
 Helsingborg
 www.infektion.net

1-4 juni Northern European Conference on Travel Medicine 
 London, England
 http://nectm.com/

3-4 juni ESCMID Postgraduate Education Course,
 Individualized. Medicine in Infectious Diseases: a  
 Practical Approach
 Tübingen, Tyskland
 www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

16-20 juni ASM Microbe/ICAAC 2016
 Boston, USA
 www.asmmicrobe.org/

28 juni-1 juli ESCMID Postgraduate Education Course, Virulence and 
 Resistance in Staphylococcus aureus: 2016 State of  
 the Art
 Lyon, Frankrike
 www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

2-9 juli 15th ESCMID Summer School
 Sevilla, Spanien
 www.escmid.org/profession_career/educational_activi- 
 ties/15th_escmid_summer_school/

22-25 aug Kurs i Klinisk Virologi (SK-liknande)
 Smögen
 www.swedishvirology.se/kursregistrering.html

29-20 aug Fallseminarium i Eskilstuna
 Eskilstuna
 www.infektion.net

4-7 Sept Status Quo of Brain Infections 2016,
 ESCMID Postgraduate Education Course
 Izmir, Turkiet
 www.escmid.org/profession_career/educational_ac- 
 tivities/escmid_courses_and_workshops/status_quo_ 
 of_brain_infections_2016/

15-18 sept 33rd NSCMID Annual meeting 
 Rovaniemi, Finland
 www.nscmid2016.com/

22-23 sept Management of Infections in Septic Shock Patients,  
 ESCMID Postgraduate Education Course
 Istanbul, Turkiet

 www.escmid.org/profession_career/educational_activi- 
 ties/escmid_courses_and_workshops/management_ 
 of_infections_in_septic_shock_patients/

26-30 sept SK-kurs: Akut och kronisk leversjukdom 
 Stockholm
 https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.ph- 
 p?id=143

26-29 sept SK-kurs: Infektioner hos immunsupprimerade 
 Stockholm 
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/in- 
 fektionerhosimmunsupprimerad

24-25 okt Infektionsläkarföreningens höstutbildning: Antibiotika  
 och antibiotikaresistens ID week
 Högberga gård, Stockholm
 www.infektion.net

26-30 okt ID (Infectious Diseases) week
 New Orelans, USA
 www.idweekinternational.com/Home.aspx

7-11 nov SK-kurs: Sepsis på akuten och IVA
 Linköping
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/sep- 
 sispaakutenochiva

11-15 nov The Liver meeting 2016, AASLD
 Boston, USA
 www.aasld.org/events-professional-development/liver- 
 meeting

12- 16 dec Klinisk handläggning av HIV och hepatit
 Stockholm
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  KONGRESSKALENDER

SILF Nya medlemmar
Anmälda till styrelsemöte 16 03 14
Lena Dillner överläkare, Karolinska sjukhuset
Akhar Shokri Nayeri ST-läk Visby
Karin Festin ST-läk i Östergötland, Norrköping
Katarina Brodin-Hertzell St Görans sjukhus Stockholm
Silvia Botero-Kleiven, ST-läk Karolinska sjukhuset, Huddinge

Anmälda till styrelsemöte 16 02 10
Hanna Andersson ST-läk Örebro
Elin Economou ST-läk Kristianstad
Per Wallin ST-läk Kalmar
Maria Lindh ST-läk Borås
Johan Segerstedt ST-läk Sunderbyn
Hanna Thorold ST-läk i Östergötland, Linköping
Jakob Hjertman ST-läk Helsingborg
Hassan Qazi ST-läk i Östergötland,  Linköping
Ann-Marie Olofsson ST-läk Eskilstuna

Anmälda till styrelsemöte 15 11 09
Josefine Beck-Friis ST-läk Östra sjukhuset Göteborg
Viktor Hultqvist ST-läk Kalmar
Karl Hagman ST-läk Danderyds sjukhus

Anmälda till styrelsemötet 15 10 15
Sören Thybo överläkare Rigshospitalet Köpenhamn
Elina Norlén ST-läk Östersund
Karin Hansen ST-läk SUS,Malmö
Viktor Berglund ST-läk Sunderbyn




