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Brev från ordföranden

Infektionsvänner!
Våren kommer, även om den ibland tycks tveka,
det gör inte SILF. Förberedelserna är i full gång
inför Karlskrona-mötet tillsamman med våra
vänner inom mikrobiologin.

V

i har givetvis dessutom ett antal heta frågor
som engagerar oss infektionsläkare. Den resonansbotten som alltid finns är naturligtvis
problem med resistensutveckling mot antibiotika. Ett
framgångsrikt arbete bedrivs av nationella Strama för
att bl.a. ta fram tydliga beslutsunderlag för infektionsbehandling. Arbetet i Sverige spelar roll och det syns
när vi gratulerar Otto Cars till att ha utsetts till ReActs
representant i FN:s ”Interagency Coordination Group
on Antimicrobial Resistance”. Med generalsekreterarens ord återspeglar gruppen medlemsstaternas erkännande av omfattningen av detta globala problem och
konsensus om de åtgärder som krävs för att förhindra
en post-antibiotikum era.
IT-utvecklingen fortsätter i snabb takt. E-hälsa är
närmast ett modeord i dagens Vårdsverige. Sociala
medier och olika applikationer för monitorering av
hälsa är idag en lika naturlig del av vården som mötet mellan läkare och patient. Mycket är bra och utvecklande och bidrar både till ökad patientsäkerhet
och även delaktighet i vården för våra patienter. Vad
vi måste bevaka är de ”mottagningar” på nätet som
dyker upp i accelererande takt. Förutom diskussionen
om det verkligen är säkert att bedöma patienten över
nätet via videolänk måste vi även hålla ögonen på att
en inte alltför vidlyftig förskrivning av antibiotika sker
på tveksamma indikationer. Det gör Stramanätverket,
som tagit initiativ till möten med de olika aktörerna
i frågan.
Tyvärr måste vi konstatera att vaccinationsfrågan
dyker upp av och till med ifrågasättande av varför
vi vaccinerar överhuvudtaget. Grundlösa påståenden
måste gång på gång desarmeras. Senast var vaccinationen mot mässling igen uppe till debatt i media i
samband med fall i Stockholm. Olyckligtvis får s.k.
vaccinskeptiker ibland stort utrymme där ren desinformation jämställs med vetenskapliga bevis. Det kan
ses som en funktion av ett annat modernt fenomen
kallat ”alternativa fakta”. Här krävs ett ständigt och
idogt arbete av oss alla för att de värsta stolligheterna
från faktaförnekare inte ska spridas mer än hittills. Biverkningar av vaccin finns, men vi får aldrig glömma
varför vi vaccinerar; det är för att skydda de svagaste
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i samhället, de som inte åter blev friska och starka efter genomgången sjukdom utan i värsta fall drabbades av livslångt handikapp. De är dem vi bryr oss om
genom att upprätthålla en hög s.k. flockimmunitet.
Väljer man att avstå vaccination ska man vara väldigt
glad om andra vaccinerar sig själv och sina barn. Det
står för äkta solidaritet. Ett obligatorium, som finns i
vissa länder, tas upp i debatten av och till och är nog
tveksamt. Det ska inte behövas, kan jag tycka, om vi
alla får korrekt information att ta ställning till. Vi får
aldrig glömma att vaccination, tillsammans med social
utveckling, är ett av de främsta medicinska framsteg
vår historia har att visa upp.
Slutligen, så ses vi väl i Karlskrona 16-19 maj där
Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte går av
stapeln med ett intressant och späckat program både
kliniskt och vetenskapligt.

Göran Günther
Ordförande
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Nyheter

Nationella Kvalitetsregistret
för Infektionssjukdomar
Det pågår ett omfattande arbete med att uppgradera dataplattformen för infektionsregistret.
Avsikten är att förenkla inmatning av data och
minska risken för felinmatningar.

T

äckningsgraden, d.v.s. antalet rapporterade fall/
antalet som borde ha rapporterats, bedömer
vi ligga runt 70%. Målet är naturligtvis att nå
100% men ett delmål är att komma över 80% vilket
också är ett önskemål från SKLs sida. En exakt siffra
är dock svår att få fram eftersom vi inte har tillgång
till en exakt nämnare. Alla fall av slutenvård rapporteras sedan länge från vårdgivarna till Socialstyrelsens
patientregister. I rapporterna ingår diagnoser. Det går
dock inte att i patientregistret avgöra om t.ex. pneumonifallet uppfyller kriterierna för att rapporteras till
infektionsregistret. Det framgår inte om diagnosen
är röntgenverifierad vilket är ett krav för registrering
i infektionsregistret. Vad gäller endokarditer så leder
denna åkomma ofta till flera inläggningar t.ex. i form
av flytt mellan infektions- och thoraxkliniker vilket
medför multipla noteringar i patientregistret. I infektionsregistret skall patienten registreras bara en gång
per sjukdomsepisod. Bristande enhetlighet i klinikernas diagnossättning är också ett problem.
Många infektionskliniker rapporterar inte, av olika
skäl, till delregistret för ledprotesinfektioner så där har
vi sannolikt den lägsta täckningsgraden totalt sett. I
delregistret för bakteriella meningiter har vi dock anledning att tro att täckningsgraden ligger runt 80%.

ningit och svår sepsis/septisk chock kommer att vara
ungefär lika omfattande som sina föregångare (notera dock att sepsisformuläret sedan länge är avsevärt
mindre än vad det var initialt). Vi har dock försökt
göra dem mer lättarbetade t.ex. genom att man, i endokarditformuläret, ska slippa se avsnittet om prover
på obduktionsmaterial om patienten inte avlidit respektive avsnittet om prover på operationsmaterial om
patienten inte opererats. Vi har också lagt in fler spärrar/varningar för omöjliga/orimliga värden. En nyhet
är att man i det nya formuläret för svår sepsis/septisk
chock även kan, om man så önskar, lägga in patienter
som vårdats på intermediärvårdsavdelning eller vanlig
vårdavdelning istället för på IVA.
Automatisk dataöverföring
Ett återkommande önskemål är att registerdata ska
överföras från journal till register automatiskt. För att
detta ska fungera måste journalerna struktureras på
rätt sätt. Vi kommer att inom kort införa en strukturerad mall för pneumoniepikris här i Örebro. Denna
kommer att ge den önskade möjligheten till automatisk överföring till pneumoniregistret vilket vi hoppas
kunna starta med under 2017. Mallen medför också
att vi förhoppningsvis får enhetligare och fullständigare pneumoniepikriser. I okomplicerade fall kommer
sannolikt behovet av fri text att vara begränsat vilket
minskar sekreterararbete. Nackdelen(?) är möjligen att
utrymmet för litterära utsvävningar minskar. Sedan
återstår ett, sannolikt mycket mödosamt, arbete med
att försöka övertyga övriga journalsystem om att infö-

Minskat pneumoniformulär
Bortsett från protesregistret är det delregistret för
pneumoni som är det mest bekymmersamma. Vid
våra besök vid klinikerna framkommer tydligt att brist
på tid att rapportera in till registret är en viktig orsak till ofullständig registrering. Eftersom pneumoni
är den, i särklass, vanligaste diagnosen att registrera
så drabbas det delregistret hårt. Det nya inmatningsformulär för pneumoni som nu kommer i drift är c:a
30% mindre omfattande än det gamla vilket vi hoppas
ska medföra ökad inmatning.
Mer lättarbetade formulär
Inmatningsformulären för endokardit, bakteriell me-

4

Fig. Första delen av lathunden för pneumoni. I formuläret på nätet måste
man svara rätt på de två första frågorna (röntgenverifikation resp. sjukhusvård senaste 30 dagarna) för att komma vidare i formuläret.
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ra motsvarande mall. Här hoppas vi på draghjälp från
SKL. Påtryckningar från deltagande kliniker kommer
sannolikt också att vara av stort värde.
Successivt införande
De nya inmatningsformulären för pneumoni respektive svår sepsis/septisk chock planeras att införas 201703-13 vilket innebär att när du nu läser detta har de
förhoppningsvis varit i användning en tid. Formulären
för bakteriell meningit respektive endokardit planeras
att införas lite senare under våren 2017. Formuläret
för ledprotesinfektioner genomgår en mycket omfattande omarbetning så det kommer att införas lite senare i år.
Nya lathundar
Notera att i och med införandet av nya formulär så
måste också papperslathundarna uppdateras. De gamla kommer inte att passa ihop med dataformulären
fullt ut. De nya lathundarna kommer att publiceras
1-2 veckor före införandet av de nya formulären. Lathundarna ligger på Infektionsläkarföreningens hemsida (www.infektion.net) men det finns även länkar dit
från infektionsregistrets startsida. Vår grundrekommendation är dock att man ska mata in data direkt
i datasystemet. Att läkaren först ska fylla i ett pappersformulär som sedan matas in av t.ex. sekreterare
innebär ett onödigt dubbelarbete. Många av finesserna
i dataformulären (som t.ex. att slippa se obduktionsprover om patienten lever) går ju inte att överföra till
pappersformulären som därför blir omfattande och
därmed svåra att överblicka.
Kortinloggning
Vad beträffar inloggning i registret så är den gamla
metoden med användarnamn/lösen inte längre acceptabel. Antalet kliniker som börjat använda inloggning
med smart card ökar successivt men fortfarande är
inloggningar med användarnamn/lösen i majoritet.
Vi vill att varje deltagande klinik ska ha en lokal administratör som håller i behörighetsadministrationen.
Detta kan vara t.ex. en sekreterare. Arbetet är enkelt
och föga omfattande, i snitt maximalt 5 minuter per
vecka. Meddela undertecknad lämplig person så fixar
jag behörighet och instruktioner. Vid en del kliniker
har det varit problem med att nå registret med smart
card-inloggning. Orsaken är än så länge oklar och vi
arbetar med frågan. Vi överväger också att försöka införa inloggning med mobilt bank-ID.

Per Arneborn
Registerhållare
per.arneborn@regionorebrolan.se
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Klarknappen

Den finurliga klarknappens
uppgång och fall
På nästa sida får vi ta del av Signar Mäkitalos
(Smittskyddsläkare i Gävleborg) tankar om den
pågående ökningen av Campylobacterfall i Sverige och den pågående debatten kring livsmedel.

A

vseende bakgrunden hade jag förmånen att
få ett klargörande email av Bengt Gårdlund
i Stockholm, som tillsammans med Johan
Giesecke skrev den första rapporten kring ökning av
Campylobacterfall och kopplingen till kyckling, publicerad i läkartidningen 1986. Enligt Bengt väckte artikeln ”viss uppmärksamhet i andra media men framför allt i kycklingproducentleden”. Jag citerar vidare:
”För Kronfågel som var den helt dominerande kycklingproducenten var Campylobacterproblemet helt
okänt. Deras VD kom på besök till mig på Danderyds Sjukhus och var mycket intresserad. Följden blev
skärpt hygien på kycklingfabrikerna och den så kal�lade klarknappen som snabbt utvecklades av företaget.
Livsmedelsverket som egentligen borde haft frågan på
agendan vaknade till och intresserade sig för frågan.
1991 tillkom ett övervakningsprogram för Campylobacter i svensk kycklingproduktion. En hög andel
smittade kycklingar initialt minskade sedan stadigt,
troligen pga olika riktade åtgärder”. Bengt uttrycker
vidare att ”Angående klarknappen tycker jag det var
tråkigt att den försvann. Jag vet inte varför men den
var ju utformad för att passa helstekt kyckling i ugn så
när kycklingdelar tog över marknaden helt antar jag
att den blev överflödig”.
Vi tackar Bengt och Johan, som nog kan ta på sig
en hel del av äran för att problemet uppmärksammades och att kycklingproducenterna i slutet på 80-ta-
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Bengt Gårdlunds illustration till artikeln i läkartidningen 1986.

let sjösatte en noll-vision för Campylobacter i svensk
kyckling. Tack vare dessa insatser vet alla svenskar att
man inte ska skära kyckling på samma skärbräda som
salladen.
Jag mailade till kundtjänst på Kronfågel för att få
verifierat vad som var orsaken till att klarknappen försvann, jag har fått besked om att jag ska bli kontaktad
och hoppas att kunna delge läsarna framöver information som ger fullständig klarhet klarknappsfrågan.
Fredrik Månsson
redaktör
Referens

Gårdlund B, Giesecke J. Inhemsk campylobacterdiarré - kyckling
vanligaste smittkällan. Läkartidningen 1986;83:951-2.
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Campylobacter och olika
myndigheter
Den 10 mars gick jag ut med ett pressmeddelande där jag uppmanade allmänheten att undvika färsk kyckling för att undvika insjuknande i
Campylobacterinfektion. Informationen spreds i
flera medier, även de rikstäckande. Här ger jag
en bakgrund och förklaring till att jag i min tjänst
som Smittskyddsläkare agerar i en fråga som rör
livsmedelsburen smitta, något som i huvudsak
annars hör till Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets uppgifter.

C

ampylobacter är den främsta orsaken till
bakterieorsakad diarrésjukdom i Sverige. Infektion med Campylobacter räknas som en
allmänfarlig sjukdom vilket innebär att läkare är skyldig att diagnosticera, smittspåra och anmäla fynd till
Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Besök, provtagning och eventuell antibiotikabehandling
ska vara kostnadsfri. Patient med Campylobacterinfektion ska få förhållningsregler, vilka finns tillgängliga i form av smittskyddsblad, lätt åtkomliga från
smittskyddsläkarföreningens hemsida.
Mikrobiologi och patogenes
Det finns flera olika campylobacterarter. Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är de arter som
oftast orsakar mag- och tarmsymtom hos människa.
Bakterierna förekommer hos många olika djurarter, till exempel fåglar, grisar, nötkreatur, hundar och
katter. Bakterien är framför allt anpassad till miljön i
tarmarna hos fågel. Den utgör normalflora hos fågel
och ger inga sjukdomssymtom hos fåglarna. Bakterien utsöndras med avföring. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel, framför allt fjäderfä, men också via förorenat vatten. Det räcker med
en liten dos för att orsaka sjukdom hos människa.
Campylobacter behöver inte växa till i livsmedel för
att orsaka sjukdom hos människa. Bakterien dör vid
intorkning. Vid infrysning sker en torkningsprocess
och då minskar antalet levande bakterier i livsmedel.Det är ovanligt med smitta från person till person
men kan förekomma speciellt kring spädbarn med diarré. Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan
vara upp till 10 dygn.
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Symptomatologi
De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är
blodtillblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En del patienter blir inlagda på kirurgavdelningar under misstanke om akut buk. En relativt
vanlig komplikation är reaktiv artrit. Sepsis förekommer liksom Guillain-Barré-syndrom. Tiden för bärarskap är normalt omkring tre veckor, längre bärarskap
är ovanligt i Sverige.
Diagnostik och behandling: Diagnos ställs genom
att bakterierna påvisas i avföring eller blod med odling eller molekylärbiologiska metoder. Normalt
behövs ingen antibiotikabehandling, men en del
patienter behöver vätskeersättning. Vid svårare sjukdomstillstånd kan vård på sjukhus bli aktuell.
Utbrott i Sverige: I Gävleborg hade vi ett stort utbrott med Campylobacterinsjuknanden under 2003.
Smittskydd Gävleborg startade en utredning med
misstanke om utbrott på grund av att man såg ett
något ökat antal fall under januari 2003. Man upptäckte att cirka 3000 personer smittats med Campylobacter på grund av förorenat vatten. Man har dock
sett att det framförallt varit infekterade livsmedel
som orsakat de flesta insjuknanden i Sverige. 2015
förändrades smittbilden i Sverige. Tidigare hade de
flesta smittats utomlands men från och med 2015
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har de flesta som fått Campylobacter smittats i Sverige. Undersökningar under 2015/2016 visade att de
som insjuknat bar på samma Campylobacterstammar
som man hittade i såld kyckling. Under hösten 2016
fortsatte ökningen av nya insjuknanden på ett oroande sätt i Sverige. Folkhälsomyndigheten informerade
att antalet Campylobacterfall var över tre gånger fler
under december 2016 jämfört med december 2015.
En ökning från cirka 100 till drygt 300 fall under en
vintermånad i Sverige. Denna ökning har skett trots
att de nationella myndigheterna 2013 publicerade ett
strategidokument för att minska antalet Campylobacterfall i Sverige (se länk nedan). Där framgår bland
annat att tranportburar ska rengöras. Jordbruksverket
och Livsmedelsverket har arbetat tillsammans med
Svensk fågel för att komma tillrätta med problemet.
Livsmedelsverket har rekommenderat att konsumenterna ska förbättra sin livsmedelshygien för att undvika insjuknanden. De olika åtgärderna har dock inte
räckt hittills.
Folkhälsomyndighetens tabell visar hur trenden för
Campylobacterinsjuknande i Sverige ser ut över tid.
Tyvärr har det förelegat en allt snabbare ökning och
hos oss i Gävleborg har ökningen varit mycket tydlig.
Under en 7 månadersperiod, från augusti- februari
2016/2017, såg vi en ökning på 83% av upptäckta fall
jämfört med året dessförinnan. Nästan hela ökningen
utgjordes av inhemskt smittade fall. Om vi tittar på
månadssiffrorna för Gävleborg ser vi att antalet fall
började öka redan under mars 2016. Antal anmälda
fall av Campylobacterinfektion i Gävleborg per månad 2015, fram till 24 mars 2017.En tydlig ökning
föreligger med start i mars 2016, bestående framförallt
av inhemska fall.
Jordbruksverkets insatser under hösten 2016 och
hittills under 2017 har inte gett en tydlig minskning

av antalet insjuknade. Livsmedelsverkets informationsinsatser rörande skärpt livsmedelshygien och renlighet i de svenska köken har inte inneburit en minskning av antalet fall av Campylobacterorsakad diarré.
Orsak till pressmeddelande
Den 9 mars informerades alla Smittskyddsläkarna om
att de åtgärder som planerades för att minska antalet
Campylobacterfall skulle tidigast få effekt i april eller
maj månad 2017.Efter denna information valde jag
liksom flera andra Smittskyddsläkare att ge råd till allmänheten om hur de ska göra för att minska risken att
insjukna i en allmänfarlig sjukdom. Min bedömning
var då och är fortfarande att smittdoserna i färsk kyckling förefaller vara så stora att allmänheten har svårt
att undvika att insjukna enbart genom att följa de råd
som Livsmedelsverket gett. Om råden om livsmedelshygien varit tillräckliga borde en minskning av antalet
insjuknade ha skett.
Smittskyddsläkare ska agera enligt smittskyddslagen
och där står att Smittskyddsläkaren har i uppgift att:
”se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en skall kunna skydda
sig mot smittsamma sjukdomar” För den som vill titta
i lagen så står detta i SFS 2004:168 6 kaptlet, 2 §,
första punkten. Det är naturligtvis så att jag känt en
frustration över att vi i Sverige inte kan agera kraftfullt
för att förhindra nationellt smittutbrott. Jag har sett
hur vissa livsmedel dragits tillbaka för att de spridit
vinterkräksjuka men då vi får en enorm ökning av en
allmänfarlig sjukdom så ges det enbart information
om hur man skulle kunna skydda sig. Det enklaste
sättet är att ta bort smittkällan.
Önskemål inför framtiden
Ett önskemål från mig är att de nationella myndighe-

Campylobacter per månad Gävleborg 2014-2017
2017 t om 20 mars

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017!
10
14
13
30!
11!
5!
7
27!
14!
7!
13
10!
14!
4!
12!
0!
12!
13!
16
0!
16!
14!
26
0!

2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017! 2014! 2015! 2016! 2017!
44!
33!
38!
0!
16!
35!
45!
0!
19!
12!
36!
0!
13!
19!
33!
0!
10!
16!
21!
0!
17!
17!
22!
0!

Totalt antal fall

2014! 2015! 2016! 2017!
196! 189! 282!
67!
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terna ska bli skyldiga att se till att smittfarliga livsmedel inte får säljas oavsett om de tillverkas i Sverige eller
utomlands. Om vi skulle få ett sådant regelverk skulle
vi vid förbud att sälja svensk färsk kyckling inte få in
utländsk färsk kyckling om den också innehåller höga
halter av Campylobacter.
Nedan en kort sammanställning om de olika
myndigheternas ansvarsområden saxat direkt ur
respektive webbsida
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. ”Vi arbetar för
säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument
ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. Det är vårt recept på matglädje.”
Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling.
”Vi arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden
för en levande och attraktiv landsbygd. Vi bidrar till ett
hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor
och djur, samtidigt som vi verkar för ett lönsamt företa-
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gande och tillväxt i hela landet. När vi gör det försöker vi
utgå från kundernas behov och strävar efter att göra det
krångliga enkelt.”
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör
myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och
skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som
stärker samhällets utveckling.
Smittskyddsläkaren i Gävleborg
Smittskydd Gävleborg arbetar med att förebygga och
minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen. Smittskyddsläkaren har en tät
kontakt med Folkhälsomyndigheten.
Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare
Region Gävleborg
smittskydd@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se/smittskydd
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Utbildning/kurs

ANTIBIOTIKA OCH ANTIBIOTIKARESISTENS

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017.
Föreläsare

Erik Eliasson, farmakolog, KI, Stockholm | Tomas Grenholm Tängdén, infektionsläkare, Uppsala
Daniel Bremell, specialistläkare, Sahlgrenska, Göteborg | Inga Fröding, specialistläkare, klinisk mikrobiologi, KI
Anders Johansson, infektionsläkare, vårdhygien, Umeå | Elisabet Nielsen, farmakolog, Uppsala
Ämnen som kommer att beröras är:

• PK/PD, dosering av antibiotika hos den svårt
sjuka patienten
• Antibiotikakoncentrationsmätningar
• Antibiotikaresistens – mikrobiologi, epidemiologi
• Behandling av multiresistenta bakterier

• Empirisk behandling vid ökad förekomst av
antibiotikaresistens
• Krav på vårdhygienska rutiner och lokaler vid
ökad resistens

Kostnaden är 5700 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen.
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Högberga Gård ligger på Lidingö, Stockholm.
Med kommunala medel är restiden från Stockholms centrum ca 30 minuter.
Anmälan

Sista anmälningsdatum är 1 september 2017. Deltagarantalet är begränsat. Infektionsläkarföreningens kurser
blir oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats.
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på www.infektion.net, fyll gärna i och skicka in via e-post eftersom detta
underlättar vår hantering. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse,
information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka tre veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna!
Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se
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Ev frågor besvaras av
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se
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Per Björkman

Med fokus på infektionsmedicin i globalt perspektiv
I maj 2016 utsågs Per Björkman till professor i
infektionsmedicin vid Lunds universitet. Intresset för globala hälsofrågor har genom åren fört
honom till Burma, Kongo, Kina och Sydafrika.
Sedan 2010 driver han en forskningsstation i
Etiopien med särskild inriktning på att utveckla
nya metoder som kan användas för diagnostik
och upptäckt av tuberkulos och resistenta former av hiv i låginkomstländer.

D

et är tidig förmiddag och Per Björkman sitter
på sitt arbetsrum tillsammans med en student
och diskuterar upplägget av ett masterprojekt
i infektionsmedicin.
– Det är ett av flera privilegier som professor att
få möjligheten att handleda och följa studenter som
kommit olika långt i sin utbildning. Det är uppfriskande möten och många har intressanta synpunkter
och kommentarer som vidgar vyerna.
Det har gått några månader sedan Per Björkman
installerades som professor. Nu får han äntligen ägna
sig åt forskning mer helhjärtat och koncentrerat, även
om han har kvar en fot på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
– Jag är i grunden klinisk forskare och arbetar cirka 30 procent i sjukvården. Så utbytet mellan klinik
och forskning fortsätter, även om förutsättningarna
är annorlunda. Den största delen av min tid ägnar jag
numera åt forskning och undervisning.
Forskningsstation i Etiopien
Strax intill skrivbordet står en sliten koffert och på en
hylla två handgjorda statyer i trä, föremål som påminner om Per Björkmans internationella engagemang.
Kofferten, som numera liknar ett slags museiföremål,
har en gång i tiden använts för att frakta labb-prover,
och statyerna har Per Björkman fått av medarbetare i
Etiopien.
Sedan 2010 driver han en forskningsstation i staden
Adama som ligger utmed landets största transportled,
12 mil öster om huvudstaden Addis Abeba. Numera
åker han dit cirka två till tre månader om året, men i
starten bodde han där cirka en tredjedel av året.
– När jag startade fanns det ingen lokal struktur
överhuvudtaget för att bedriva forskning. I början var
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det jag och Sten Skogmar, som vid den tiden var min
doktorand, som började med att bygga upp verksamheten i samarbete med etiopiska medarbetare. Det
övergripande syftet med vår forskning är att inte försöka överföra en västerländsk modell för hiv-sjukvård
till Etiopien, utan att hitta nya och robusta metoder
anpassade till de förutsättningar som finns i Etiopien
och i andra länder med liknande förhållanden.
– Jag har fortsatt samarbetet med en etiopisk läkare
och doktorand, Taye Tolera Balcha, som doktorerade
2015 på en avhandling om TBC hos hiv-positiva och
som fortfarande deltar i våra projekt. Taye är numera
chef för AHRI, Etiopiens ledande medicinska forskningsinstitut, säger Per Björkman.
Per Björkman med medarbetare har med små medel
lyckats bygga upp en forskningsstation där man kan
bedriva stora kohortstudier. Sedan drygt ett år studerar man exempelvis TBC hos gravida kvinnor och
deras barn. På plats finns i dag sex personer anställda
i projektet, som drivs i samarbete med offentliga sjukhus och vårdcentraler, samt med svenska och etiopiska forskare inom olika områden, från mikrobiologi
och immunologi till mödravård och miljömedicin.
Forskargruppen undersöker bland annat hur hand-
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läggning av hiv vid hälsocentraler i låginkomstländer
kan förbättras.
– Fokus för vår forskning har i första hand varit att
utveckla nya metoder, dels för att diagnosticera TBC,
dels för att upptäcka resistenta former av hiv. Vi vill
också bättre förstå de underliggande mekanismerna vid TBC hos hiv-positiva, och hur resistens mot
hiv–läkemedel uppstår, kunskaper som kan leda fram
till nya strategier för att effektivisera behandlingen av
dessa sjukdomar.
Långt ifrån 90-90-90
I Afrika söder om Sahara lever cirka en tredjedel av alla
världens hiv-positiva. Även om principerna för hiv-behandling inte skiljer sig åt mellan olika världsdelar, är
förutsättningarna för hur diagnostik och behandling
genomförs helt annorlunda i låginkomstländer.
– I Sverige tar vi det för självklart att mäta virusmängd för att utvärdera resultat av behandling, men
i Afrika finns inte tillgång till denna typ av analyser
i rutinsjukvården. Det gör det nästintill omöjligt att
utvärdera de verkliga resultaten av den hiv-behandling
som ges, vilket gör att resistens kan uppstå och spridas
obemärkt.
Det är också svårt att nå ut med behandling till individer som är hiv-positiva och som lever på landsbygden, eller som migrerar mellan olika delar av landet.
En ytterligare utmaning är den stora bristen på läkare.
I Etiopien finns det cirka två läkare per 100 000 invånare, och hiv-vården sköts i huvudsak helt av sjuksköterskor.
Landet har den näst största befolkningen i Afrika
med 94 miljoner invånare, och hela 85 procent av invånarna bor på landsbygden.
Per Björkmans forskargrupp har i en studie undersökt hur väl hiv-behandling fungerar.
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– Hos de flesta fungerar behandlingen relativt väl
och virusmängden trycks ned under detektionsgränsen. Men i cirka 10–15 procent av fallen misslyckas
behandlingen, vilket i de flesta fall beror på resistensutveckling.
I höstas uppmärksammades Sverige för att som första land ha uppnått FN-organet UNAIDS uppsatta
90-90-90-mål för hivarbete. Det innebär att minst
90 procent av dem som lever med hiv känner till sin
sjukdom, minst 90 procent får effektiv behandling
och minst 90 procent av dessa uppnår odetekterbar
virusnivå.
– Många länder, inte minst Etiopien, är långt ifrån
det målet. Vi ser ett stort antal sjuka patienter i behov
av ART, antiretroviral terapi, och det finns ett stort
behov av strategier för att fler hiv-infekterade patienter så tidigt som möjligt får behandling, men även att
de fortsätter sin behandling utan att resistens uppstår,
säger Per Björkman.
En annan utmaning är att upptäcka och hantera
opportunistiska infektioner, framförallt tuberkulos
(TBC), vilken är den vanligaste dödsorsaken bland
hiv-positiva i världen. TBC kan behandlas och botas,
men är svår att upptäcka vid samtidig hiv-infektion.
För att förebygga risken för död bland hiv-positiva är
det förutom behandling med bromsmediciner, avgörande att hitta bättre metoder för att upptäcka TBC.
– En integrerad TB/hiv-vård är absolut nödvändig.
Cirka 85 procent av de patienter som har samtidig infektion med TBC och hiv bor i Afrika söder om Sahara, och de måste få behandling för båda dessa sjukdomar parallellt.
Per Björkmans forskargrupp har utvecklat och utvärderat nya metoder för tidig diagnostik av hiv och
TBC, varav vissa nu används över hela landet. På sikt
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är förhoppningen att de ska lyckas förenkla diagnostiken ytterligare och utveckla ännu enklare tester som
kan användas på vårdcentraler utan tillgång till laboratorieresurser.
Afrikastrategi
Per Björkman är född i Malmö, där han fortfarande
bor. Efter läkarexamen vid Lunds universitet sökte han
sig till infektionskliniken i Malmö och blev specialist i
infektionssjukdomar 1999.
Han disputerade 2001 vid Lunds universitet på en
avhandling om kliniska, histologiska och epidemiologiska aspekter av hepatit G-virus. Intresset för globala
hälsofrågor startade redan under läkarprogrammet och
som relativt nybliven specialist arbetade han i perioder under några år för Läkare utan gränser i Burma,
Kongo, Kina och Sydafrika med behandlingsprogram
för hiv.
– Vid den tiden var tillgången till ART minimal i
låginkomstländer och jag såg många svårt hiv-sjuka
patienter med opportunistiska infektioner. Erfarenheterna väckte mitt intresse att starta forskning i ett
låginkomstland och att utveckla bättre fungerande
strategier för diagnostik och effektiv behandling på
lång sikt.
När Per Björkman inledde arbetet med att bygga
upp en forskningsstation i Etiopien handlade utmaningarna inte bara om att erövra byråkratiska hinder
i landet, utan även om att övertyga fakulteten i Lund
om att satsningarna på forskning i ett låginkomstland
är viktiga.
– Möjligheterna att få anslag för att bedriva forskning i låginkomstländer har sjunkit de senaste åren,
och man har inte alltid förstått betydelsen och nyttan av att Sverige engagerar sig och bedriver forskning
utomlands. Men många av de sjukdomar vi möter i
Etiopien förekommer också i Sverige. Vi har mycket
att vinna på kunskapsutbyten och att vi hittar frågeställningar som är relevanta och viktiga.
– För drygt tre år sedan besökte ledningen för medicinska fakulteten vid Lunds universitet vår forskningsstation. Vi uppskattar verkligen fakultetens
engagemang i dessa frågor, som är en del av Lunds
universitets fakultetsövergripande Afrikastrategi som
syftar till att stärka forskningssamarbeten med Afrika.

bara resultat. Han skulle även vilja se att de forskande
läkemedelsföretagen i större utsträckning skulle våga
satsa på forskningsprojekt i form av förbehållslösa donationer.
– Vi behöver förvisso nya läkemedel, men framförallt nya strategier för en bättre och mer rationell
användning av redan befintliga läkemedel. Grundproblemet, både när det gäller antibiotika och antivirala
läkemedel, är att vi inte använder dem på rätt sätt och
därmed påskyndar resistensutvecklingen. Vi behöver
också hitta bättre sätt att nå ut till de grupper som behöver läkemedel, exempelvis hiv-positiva som inte fått
diagnos och därför inte heller bromsmediciner.
Snabbfakta Per Björkman
Ålder: 53 år
Bor: I Malmö, mycket nära havet.
Aktuell: Professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet sedan maj 2016
Drivs av: Att aldrig uppnå målet.
Forskningsgenombrott jag gärna skulle vilja se: Alltför
många att räkna upp här och nu. Jag behöver inte se
dem alla själv.
Motto: Ars longa, vita brevis – livet är kort men konsten är lång.
Gör när jag inte arbetar: Arbetar ändå, fast på andra
sätt än när jag kanske egentligen arbetar.
Gillar: Havet
Ogillar: Felaktig användning av antimikrobiella medel
Om jag kunde trolla skulle jag: Börja med något enkelt trick, likväl svårt att genomskåda.
Eva Nordin

Önskelista
Om han får önska fritt skulle han gärna vilja bygga
ut forskningsstationen och utöka samarbetet med
etiopiska hälsoministeriet och med inhemska läkare
och hälsoarbetare.
– Behoven är stora och jag skulle gärna vilja skapa
bättre förutsättningar att bedriva stora translationella
forskningsprojekt som leder fram till kliniskt applicer-
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WHO:s nya rekommendationer för behandling av TBC
Trots stora satsningar insjuknar cirka 480 000
människor årligen i multiresistent tuberkulos
(MDR-tbc), definierat som M. tuberculosis resistent mot de viktigaste förstahandsläkemedlen
rifampicin (RIF) och isoniazid (INH)(1). Föreligger ytterligare resistens mot någon kinolon och
något injektionspreparat benämns detta exensively drug-resistant tuberculosis (XDR-tbc), med
hög mortalitet. En metaanalys av drygt 9000 behandlade patienter med denna regim visade en
utläkningsfrekvens på enbart 54 % (2).

D

et finns därför ett stort behov av en behandlingsregim för MDR-tbc med hög andel återfallsfri utläkning, minimal mortalitet samt
avsaknad av ytterligare resistensutveckling. Två nya
läkemedel, bedakilin (Sirturo ®) och delamanid (Deltyba ®), introducerades 2013 på basen av fas 2 studier
och används i allt större utsträckning i avvaktan på
resultat av fas 3 studier. Världshälsoorganisationen
(WHO) har därför gjort en ny rangordning av tillgängliga läkemedel för MDR-tbc med råd om optimal design av behandlingsregimer (3).
Standardbehandlingen för MDR-tbc inleds med en
intensivfas med syfte att avdöda aktivt replikerande
bakterier och bryta smittsamhet följt av en uppföljningsfas för sterilisera fokus och förhindra återfall.
Det finns också ett stort behov av en kortare MDRtbc regim med acceptabel biverkningsprofil. Tre observationella studier med låg evidensgrad ligger till
grund för en förkortad MDR-tbc regimen (”short
course”) (4-6). Utläkningsfrekvensen utan återfall i
långtidsuppföljning är dock i dessa studier > 85%,
till en mer än halverad kostnad (3). En kommande
studie, STREAM 1, jämför standard MDR-tbc behandling med den förkortade versionen och preliminära resultat väntas under 2017 (www.clinicaltrials.
gov NCT02409290).
Ny rangordning av läkemedel för MDR-tbc (Fig1)
Tuberkulosläkemedel delas in i förstahandsläkemedel för behandling av känslig tuberkulos (rifampicin
RIF, isoniazid INH, pyrazinamid PZA, etambutol
EMB) och sk andrahandsläkemedel för behandling
av MDR/XDR-tbc. I WHOs uppdaterade behand-
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lingsrekommendationer har andrahandsläkemedlen
fått en ny evidensbaserad indelning. Läkemedlen är
graderade från A-D där effekt och biverkningsprofil
kombineras efter nuvarande kunskapsläge (Figur 1).
Läkemedlen delas in i basläkemedel grupp A-C (core
drugs) sant tilläggspreparat D1-3 (add-on drugs). I
jämförelse med den tidigare indelningen har clofazimine och linezolid uppgraderats medan PAS har
flyttats längre ned i skalan framförallt på grund av
svåra biverkningar. De nya läkemedlen bedakilin
samt delamanid ingår nu i klassificeringen. Däremot
rekommenderas klaritromycin och andra makrolider
inte längre.
Hur komponerar man en behandlingsregim för
MDR-tbc (standardlängd)?
Fem effektiva läkemedel: A + B + 2C + Pyrazinamid
En behandlingsregim mot MDR-tbc bör bestå av
minst fem effektiva läkemedel i intensivbehandlingsfasen samt fyra under uppföljningsfasen. En kinolon
väljs från grupp A, ett injektionsläkemedel från grupp
B samt två läkemedel från grupp C, oftast ethionamid/prothionamid och cycloserin. Därefter läggs
PZA till, om inte resistens föreligger, då istället annat
läkemedel från grupp C (ex clofazimine) läggs till.
Om detta inte är möjligt pga. kontraindikationer eller
resistens, väljs läkemedel från grupp D2 eller D3 tills
fem aktiva läkemedel har uppnåtts. Ytterligare förstärkning med tillägg av EMB eller högdos INH kan
även övervägas. I den största meta-analysen av MDRtbc med 9153 patienter sågs att fler läkemedel (≥6 ) i
regimen ökade chanserna för utläkning(2).
Intensivfasen är sex-åtta månader, men kan förlängas om sputumodlingskonversion inte uppnås.
Därefter fortsätts uppföljningsfasen utan injektionsbehandling med fyra effektiva läkemedel till minst 20
månader sammanlagd behandlingstid.
Grupp A – kinolon (högdos levofloxacin, moxifloxacin eller gatifloxacin)
Kinolonerna är de viktigaste av basläkemedlen. Ciproxin bör inte användas pga. bristande effekt. Kinoloner är väl tolererat, men bör undvikas vid samtidig
epilepsi. Samtliga kinoloner, men ffa. moxifloxacin,
kan ge QTc- tids förlängning. EKG bör följas regel-
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bundet, särskilt om moxifloxacin ges i kombination
med andra läkemedel som kan förlänga QTc-tiden
(clofazimine, bedakilin eller delamanid)

Grupp

Läkemedel

A

Moxifloxacin p.o/i.v

Effekt

Biverkningar

Bactericid via hämning av DNA
gyrase and DNA produktionen

QTc-tidsförlängning,
hälseneruptur, ledvärk,
hepatotoxicitet

Amikacin i.v.

Bactericid effekt

Ototoxicitet, nefrotoxicitet

Capreomycin i.v.

I.v. eller i.m injektioner 3-7 days
weekly

Kinoloner
Levofloxacin p.o/i.v

Grupp B – injektionsläkemedlen (amikacin, kanamycin, capreomycin)
Injektionsläkemedlen ges under den så kallade intensivfasen. Infusionerna underlättas med hjälp av central infart såsom picc-line eller central venport. De
vanligaste och allvarligaste biverkningarna är hörsel/
balanspåverkan och njurtoxicitet. Både den kumulativa dosen och toppkoncentrationer korrelerar till
biverkningar, vilket särskilt bör beaktas för tidigare
behandlade patienter. Under de första två veckorna
ges läkemedlet dagligen men kan sedan glesas ut till
3 ggr/v. Dalkoncentrationsprover bör tas regelbundet
(minst en gång varannan vecka) för att minska risken
för toxicitet.
Grupp C (etionamid/protionamid, cycloserin,
clofazimine, linezolid)
Två av läkemedlen från Grupp C rekommenderas,
vanligtvis väljs de i ordningen etionamid (eller protionamid), cycloserin och därefter clofazimine alternativt
linezolid. Valet ska dock styras av den individuella patienten och vid exempelvis leversvikt väljs clofazimine
framför etionamid.
Etionamid/protionamid (Peteha®) är relativt väl tolererade läkemedel med illamående och kräkningar som
begränsande faktorer. Övergående hypotyreos kan
också uppkomma vilket kan kuperas med levaxinsubstitution.
Cycloserin är oftast väl tolererat (svåra läkemedelsbiverkningar på 4,5 % (3), men neuropsykiatriska
biverkningar såsom depression eller psykos kan förekomma.
Clofazimine (Lamprene®) är ett lepraläkemedel som
troligtvis bidrar med steriliserande effekt mot tbc.
Läkemedlet är väl tolererat men ger en orange-brun
hudmissfärgning som för vissa patienter upplevs som
besvärande. Denna hudmissfärgning är helt övergående, men med tanke på läkemedlets långa halveringstid
(70 dagar)(7), bör patienten informeras om att det
kan ta åtskilliga månader för huden att normaliseras
efter utsättning.
Linezolid har visat sig ha klinisk effekt vid MDR/
XDR-tbc, men allvarliga läkemedelsreaktioner har
setts hos 14,7% av patienterna i aggregerade data (3).
Fruktade biverkningar är permantent polyneuropati,
anemi, optikus neurit samt mindre vanligt förekommande laktacidos. Med tanke på biverkningsrisken
rekommenderar WHO att linezolid förbehålls patienter med XDR-tbc eller MDR-tbc med ytterligare resistens såsom kinolonresistens.

18

B
Injektionsläkemedel

Kanamycin i.v.
C
Övriga basläkemedel

Protionamid/
Ethionamide p.o
Cycloserin/ p.o
Terizidone

D
Tilläggsläkemedel
D1

D2

D3

Baktericid. Prodrug, hämmar mykol
i cellväggen. Korsresistens vid InhA
resistens.
Bakteriostatisk, hämmar cellväggen

Hypotyroidism, GI-biverkningar

Anemi, perifer neuropati,
opticusneurit.

Neurotoxicitet, psykiska
biverkningar (depression/psykos),
perifer neuropati.

Linezolid p.o/i.v

Baktericid

Clofazimine p.o

Bakteristatiskt

Pyrazinamid p.o

Steriliserande effekt

Hepatotoxicitet, utslag, gikt,
ledvärk

Ethambutol p.o/ i.v

Bacteriostatiskt

Opticus neurit

Högdos isoniazid
po/iv

Bactericid mot replikerande Mtb

Perifer neuropati, hepatotoxicitet

Bedakilin (Sirturo)
p.o

Bactericid effekt

Huvudvärk, yrsel, artralgi, GIbiverkan, QTc-tidsförlängning

Delamanid (Deltyba)
p.o

Bactericid effekt

GI-biverkan, QTc-tidsförlängning

PAS p.o

Bacteriostatisk, hämmar
folsyraemetabolism.

GI-biverkningar, hypotyreos

Meropenem i.v.

Bakteriocid

GI-biverkningar, trombocytopeni

Amoxicillinklavulansyra p.o

Bakteriostatisk

GI-biverkningar, hudutslag

Imepenem-cilastatin
i.v

Hudmissfärgning (reversibel)

Figur 1. Indelning av läkemedel för behandlingen av MDR-tbc (WHO treatment guidelines for drug resistant tuberculosis; October 2016 update).
Basläkemedel grupp A-C, tilläggsläkemedel grupp D1-3.

Grupp D tilläggsläkemedel
D1 (PZA, EMB, högdos INH) Dessa läkemedel läggs
vanligtvis till för att stärka bas regimen, om inte resistensmönster eller polyfarmaci talat emot. PZA har
visat sig associerat till ökad chans för utläkning i en
metanalys, samma samband har dock inte påvisats hos
barn. Högdos INH kan övervägas om inte höggradig
resistens påvisats.
D2 – bedakilin (Sirturo®) samt delamanid (Deltyba®) De nya läkemedlen är dyra men har visat god
effekt. Pågående studier fas 3 studier kan leda till att
läkemedlens nuvarande position revideras och ev. får
en mer framträdande roll i behandlingen. En vanlig
biverkan är QTc-tids förlängning där dock fas 2 studier inte visat någon korrelation med kliniska arytmier
(8). Regelbundna EKG för att säkerställa att QTc-tiden understiger 500 ms rekommenderas, initialt varje
vecka. Viktigt att notera är att hypoalbuminemi <28
g/L utgör en kontraindikation för delamanid, då läkemedlet metaboliseras huvudsakligen av albumin och
lågt albumin är associerat till QTc-tids förlängning (9).
D3 - p-aminosalicylic acid (PAS), imipenem–cilastatin, meropenem,-klavulansyra och thioacetazone.
Dessa läkemedel rekommenderas när inga andra läkemedel finns att ge. Behandling med PAS har hög
biverkningsfrekvens (12,2%) (3). Meropenem måste
kombineras med betalaktamashämmaren klavulan-
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syra, vilket enbart finns tillgängligt som amoxicillin-klavulansyra (Spektramox®). Thioacetazone vid
samtidig HIV infektion kan led till dödlig utgång
pga. Steven-Jonsson syndrom och toxisk epidermal
nekrolys, varvid HIV alltid måste uteslutas inför ev
behandling.
Förkortad MDR-tbc behandling – ”short course”
Figur 2. MDR-tbc short course. 4-6 Km-Mfx-PtoCfz-högdos INH, PZA, EMB / 5 Mfx-Cfz-PZA
Exkusionskriterier
• Tidigare MDR-tbc behandling
• Resistens mot någon av de läkemedel som ingår
• Graviditet
• Extrapulmonell tbc
km= kanamycin, mfx=moxifloxacin, pto= protionamide/etionamide, cfz=clofazimine inh= isoniazid,
pza=pyrazinamide, emb= ethambutol
För patienter med lungtuberkulos, resistent mot
RIF och INH, som inte tidigare erhållit MDR-tbc behandling och där vidare resistens mot kinoloner och
aminoglykosider uteslutits, kan en kortare MDR-tbc
behandling på 9-12 månader rekommenderas. Under en intensivfas på fyra månader ges kanamycin/
amikacin, högdos moxifloxacin, etionamid/protionamid, clofazimine, PZA samt högdos INH. Vid ute-

bliven sputumkonversion kan intensivfasen förlängas
till 6 månader. Detta följs av en uppföljningsfas på 6
månader med moxifloxacin, clofazimine samt PZA.
Doseringsrekommendationer utifrån vikt finns i Annex 3 och 4 i WHOs ”Companion handbook”, som
även kan rekommenderas för mer detaljerade råd om
MDR-tbc behandling (10).
Påvisad resistens mot något av de läkemedel som
ingår i regimen är ett exklusionskriterium. Amikacin
kan ges istället för kanamycin, men man avråder att
ersätta levofloxacin med moxifloxacin. Vid kinolonresistens bör dock inte short course regimen ges. Då
etionamid och injektionsläkemedlen är kontraindicerat vid graviditet kan short course inte rekommenderas till gravida. Vidare rekommenderas för närvarande
inte den förkortade behandlingen för extrapulmonell
tbc pga. brist på data. För närvarande finns ingen plats
för bedakilin eller delamanid i short course regimen,
men studier pågår (STREAM 2).
Behandling av MDR-tbc hos barn
Rekommendationer för barn skiljer sig inte avsevärt
från rekommendationerna för vuxna och short course kan även ges till barn. För icke kritiskt sjuka barn
kan dock aminoglykosider uteslutas, med tanke på risken för biverkningar. Optikus neurit kan vara svår att
upptäcka i tid hos barn och EMB bör undvikas. Då
kinoloner är centrala läkemedel i MDR-tbc behandling rekommenderas de även till barn. Beredningar av
läkemedlen kan vara ett problem för barn; clofazimine
finns enbart i kapsel och moxifloxcin smakar mycket illa när delat. Delamanid kan ges till barn från sju
år medan bedakilin fortfarande enbart är godkänt för
vuxna.
Kirurgins roll i MDR-tbc behandlingen
WHO rekommenderar nu kirurgi, till exempel lobektomi eller kilresektion, vid utvalda fall av MDR/
XDR-TB. Vi rekommenderar att perfusionsscintigrafi
utförs på patienter med uttalat affekterade lungor samt
försämring/utebliven sputumodlingskonversion trots
adekvat behandling med adekvata läkemedelskoncentrationer.
Reflektioner av de nya rekommendationerna från
ett svenskt perspektiv
Vi har sedan de nya rekommendationerna publicerades påbörjat short course regimen för ett fåtal patienter.
Frågan är hur man förhåller sig till förekomst av PZA
resistens eller resistens mot övriga ingående läkemedel.
I en nylig publicerad artikel från Östeuropa uppfyllde enbart 31 av 737 patienter (4,2%), kriterierna för
short course behandling. Lyckligtvis kan betydligt fler
patienter behandlas i Sverige.
WHO har inte lyckats ge några evidensbaserade råd
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gällande behandlingen av INH resistent tbc. I Sverige
är praxis att ge RIF, EMB, PZA i två månader och därefter RIF och EMB i för sammanlagd behandlingstid
12 månader. Det är då viktigt att säkerställa adekvata
nivåer av RIF genom koncentrationsbestämning och
terapeutisk läkemedelsmonitorering (TDM).
Enbart rifampicin-resistent tuberkulos behandlas med minst 12 månader av INH, PZA och EMB
(det senare i 2 mån) med goda kliniska erfarenheter.
Ur ett globalt perspektiv är risken för utveckling av
MDR-tbc stor och resistensbestämning av INH kanske inte alltid tillförlitlig. Om patienten bedöms ha
god följsamhet till behandlingen kan ovanstående regim ges, men full MDR-tbc behandling bör övervägas
vid långsamt kliniskt förlopp. Högdos-INH ges inte
vid höga MIC-värden (över 4 mg/L). Om man ändå
vill ordinera short course kan cycloserine övervägas
som ett alternativ. De nya läkemedlens roll (bedakilin,
delamanide) i en förkortad behandling är idag oviss,
men ytterligare kunskap kommer att fås av den pågående STREAM studien, där man i en av studiearmarna prövar att ersätta kanamycin med bedakilin.
Nya studier har visat att bristande följsamhet inte
enbart förklarar resistensutveckling. Farmokokinetisk
variabilitet kan leda till att många patienter behandlas med för låga koncentrationer, vilket leder till resistensutveckling (11). Vi rekommenderar därför att
koncentrationsbestämning och TDM övervägs i ett
tidigt skede.
Sammanfattning av förändringar
• Ny klassifikation av läkemedel för multiresistent tuberkulos (MDR-tbc) utefter evidens av
effekt och biverkningar. Makrolider såsom klaritromycin rekommenderas inte för behandling
av MDR-tbc.
• Även patienter med enbart rifampicin resistens
rekommenderas MDR-tbc behandling.
• En kortare MDR-tbc behandling på 9-12 månader kan rekommenderas till specifika patientgrupper.
• Evidensbaserade rekommendationer för MDRtbc hos barn finns nu även tillgängliga.
• Kirurgi rekommenderas i utvalda fall vid pulmonell MDR-tbc.
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Program 16-19 maj
Tisdag 16 maj
8.00

Registreringen öppnar

8.00-12.15
Biblioteket

Ungt Forum för ST/yngre
läkare: Konsultens arbete
(OBS! Föranmälan)
IVA-ronden: Lars Olaisson, Göteborg
Bukinfektioner:
Daniel Bremell, Göteborg
Neurokirurgiska infektioner:
Christer Mehle, Umeå
Infektioner hos immunsupprimerade:
Malin Ackerfors, Stockholm

10.45-12.15 Workshop
M-hörsalen HPV- Analys och hantering av 		
HPV-prover - Klinisk Mikrobiologi
Miriam Elfström, Stockholm
10.45-12.15 Workshop
Konsthallen Eucast - Resistensbestämningsmetod
Erika Matuschek, Jenny Åhman, Växjö
10.30-12.15 Workshop (OBS! Föranmälan)
M-läsrummet Tryckkammarbehandling på
Marinbasen
Olof Blivik, Karlskrona
12.15-13.15 Lunch och utställningsbesök
Mässtältet
13.00-13.15 Välkommen till Karlskrona!
Konserthuset Mötet öppnar
13.15-14.45 KeyNote-lecture:
Konserthuset Dealing with antibiotic susceptibility
and resistance in the 21th Century:
Moderator: Oskar Ekelund, Växjö
Antimicrobial susceptibility testing How far are we from international
consensus?
Gunnar Kahlmeter, Växjö
Treatment of multiresistant Gramnegative infections - an update.
Jesus Rodriguez Bano, Sevilla
Abstract och Biosketches: se sid 27-28
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15.30-17.00 Symposium
Konsthallen Sepsis
Moderator: Mia Furebring, Uppsala
SEPSIS-3, Kejsarens nya kläder eller en
snygg kostym av senaste snitt?
Magnus Brink, Göteborg
Tidig identifiering av sepsis från sepsislarm till biomarkörer.
Adam Linder, Lund
Snabb mikrobiologisk diagnostik av
sepsis. Bo Nilson, Lund
Abstract: Sepsis-3, de nya internationella sepsis-definitionerna, införs under 2017 i Sverige efter samarbete
mellan representanter från infektion, intensivvård och
akutsjukvård. Vikten av tidig identifiering av patienter
med sepsis poängteras. Har vi några nya diagnostiska
metoder till vår hjälp?
15.30-17.00 Symposium
Konserthuset Cutting-edge approaches to detecting
and preventing bacterial infections
Moderator: Keira Melican, Stockholm
Nanomedical approaches to bacterial
biofilms and infection.
Agneta Richter-Dahlfors, Stockholm
Can bacterial colonization of surfaces
be prevented.
Madeline Ramstedt, Umeå
Development of an aerosol sampling
device for Mycobacterium tuberculosis.
Antonio Rothfuchs, Stockholm
Abstract och Biosketches: se Infektionmikro2017.se
17.00-18.00
Konsthallen
Konserthuset
M-hörsalen
M-läsrummet

Årsmöten
SILF
FKM
RFM
SFM

18.00-20.00 Postersession
Konserthus- Moderatorer: Håkan Janson, Växjö
foajen
Anita Hällgren, Linköping
18.00-22.00 Mingelmiddag och utställningsbesök
Mässtältet
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Onsdag 17 maj
7.30-8.15
Frukostseminarium
M-läsrummet (OBS! Föranmälan)
HyQvia in antibody deficiency and
mucosal immunity in inflammatory
complications of CVID
Föreläsare: Helen Leavis, MD PhD,
Utrecht. Arrangeras av Shire
7.30-8.15

8.30-10.00
Konsthallen

Frukostseminarium
(OBS! Föranmälan)
A new era in the fight against antimicrobial-resistant microorganisms- solutions and strategies
Föreläsare: Yossi Sammy, MD, Schweiz,
Arrangeras av BD Life Sciences
Symposium
Sjukhusförvärvad pneumoni/VAP
Moderator: Jonas Hedlund, Stockholm
Mikrobiologisk diagnostik.
Christian Giske, Stockholm
Handläggning och behandling.
Jonas Hedlund
Handläggning av immunsupprimerade
Karlis Pauksens, Uppsala
Frågor och diskussion, Alla

Abstract: Detta symposium kommer att beröra olika
aspekter på handläggningen och behandlingen av patienter med sjukhusförvärvad- och ventilatorassocierad pneumoni. Förutom allmänna principer kommer
vi att fokusera på etiologi, klinisk- och mikrobiologisk
diagnostik, val av antibiotika och på handläggningen
av patienter med nedsatt immunförsvar.
8.30-10.00 Fria föredrag
Konserthuset Moderator: Håkan Janson, Växjö
6 korta fria föredrag á 15 minuter från
inskickade abstract från Mikroföreningarna
För abstract se sid. 51-54 (MI-O1 - MIO6) samt infektionmikro2017.se

Konserthuset Aktuella nationella och internationella
förändringar av smittsamma sjukdomar
Moderator: Anders Tegnell, FHM,
Stockholm Kortom myndigheten,
Anders Tegnell Zika, Thomas Tolfvenstam, FHM, Stockholm
AMR, Anders Tegnell
Mers, Thomas Tolfvenstam
Campylobacter, Anders Tegnell
Gula febern, Thomas Tolfvenstam,
IHR/hälsohotsakten, Anders Tegnell
Övrigt, Thomas Tolfvenstam
Abstract: Folkhälsomyndigheten är en relativt ny
myndighet som arbetar brett med prevention av olika sjukdomar. Vi samordnar bland annat arbetet med
att förebygga smittsamma sjukdomar och följer därför
utvecklingen både nationellt och inter-nationellt, och
förmedlar den informationen bland annat till sjukvården. På senare tid sker utvecklingen allt snabbare och
sessionen kommer att handla om ett antal nationella
och internationella händelser som har betydelse för
svensk sjukvård.
10.45-12.15 Symposium
Konsthallen Normalflorans betydelse och variation
Moderator: Åsa Sjöling, Stockholm
Normalflora hos barn.
Eva Sverremark Ekström, Stockholm
Det tidiga livets mikrobiota och immunförsvaret i utveckling.
Agnes Wold, Göteborg
Translationella studier av det humana
mikrobiomet. Lars Engstrand, Sthlm
Abstract och biosketches: se infektionmikro2017.se
12.15-13.15 Lunch och utställningsbesök
Mässtältet

10.00-10.45 Förmiddagsfika och utställningsbesök
Mässtältet

13.15-14.45 Symposium
Konserthuset Inhemska fästingburna infektioner
Moderator: Lars Hagberg, Göteborg
Vilka mikroorganismer exponeras vi
för vid fästingbett-risker?
Pia Forsberg, , Linköping
Erfarenheter av mottagning för patienter med upplevda fästingöverförda infektioner.
Björn Olsen, Uppsala
Behandling av fästingöverförda infektioner. Lars Hagberg
Diskussion, Alla

10.45-12.15 Symposium

Abstract: Fästingar kan bära på många smittämnen

8.30-10.00
M-hörsalen
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Seminarium
Rekommenderade metoder,
arbetsgrupper och Nationell utbudslista
Moderator: Martin Sundqvist, Örebro
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med risk för smitta till människa men orsakar också
mycket obefogad oro. Symposiet kommer belysa vilka smittämnen som förekommer, hur stor risken är
för smitta och vilken behandling som är lämplig till
smittade. Dessutom kommer erfarenheter från en specialmottagning för misstänkt fästingsmittade delges.
13.15-14.45 Symposium
Konsthallen Antibiotika i miljön och ur ett historiskt
perspektiv
Moderator: Gunnar Kahlmeter, Växjö
Evolution av bakterieresistens
Dan Andersson, Uppsala
TB case study
Linus Sandgren, Uppsala
Abstract och biosketches: se infektionmikro2017.se
14.45-15.30 Eftermiddagsfika och
Mässtältet
utställningsbesök
15.30-17.00 Symposium/paneldiskussion
Konserthuset ”Vad är den kliniska nyttan av nya molekylärbiologiska tester och paneler” –
fallbaserad paneldiskussion
Moderator: Martin Sundqvist
Medverkande:
Lena Serrander Linköping
Thomas Schön, Kalmar
Adam Linder, Skåne
Marie Studahl, Göteborg,
Anita Hällgren, Linköping
Håkan Janson, Växjö
Abstract: Det har de senaste åren dykt upp nya diagnostiska metoder som inte bara detekterar det vi tidigare ansett vara relevant, utan dessutom påvisar en
rad agens som vi tidigare inte kunnat diagnosticera.
Det finns samtidigt också en trend mot allt snabbare
diagnostik och en ökad tillgänglighet. I denna session
ges exempel på ny diagnostik i form av korta fall följt
av en paneldiskussion där de nya metodernas för- och
nackdelar samt kliniska relevans diskuteras
15.30-17.00 Symposium
Konsthallen Tick borne infections in Scandinavia
Moderator: Per-Eric Lindgren,
Linköping
Introduction: Tick-borne infections in
Scandinavia, Per-Eric Lindgren
The potential role of migratory birds in
the spread of ticks and tick-borne pathogens
Peter Wilhelmsson, Jönköping
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Neoehrlichial species – emerging
agents of tick-borne diseases
Christine Wennerås, Göteborg
Lyme borreliosis - clinics and diagnostics
Anna Henningsson, Jönköping Surveillance of Borreliosis - why, and how
can it be done? Experiences from Skåne
County. Mattias Waldeck, Malmö
Abstract och biosketches: se infektionmikro2017.se
17.00-18.50 Tillvalsprogram - social aktivitet
1. Spring för sepsisfonden
2. Om Ryssen kommer 3. Åk båt och
besök marinmuséet
19.00 Gemensam middag
Östersjöhallen
Torsdag 18 maj
7.30-8.15
Biblioteket

Frukostseminarium
(OBS! Föranmälan)
Försumbar smittsamhet vid välbehandlad HIV - medicinska och juridiska
aspekter
Föredragshållare:
Anders Sönnerborg, Per Hagstam
Peter Gröön. Arrangeras av Jansen

8.30-10-00 Symposium
Konserthuset Fria föredrag från inskickade abstract
Moderatorer: Håkan Janson, Växjö,
Anita Hällgren, Linköping
MI-O7: Herpesvirus i hjärnan hos alzheimerspatienter. Jan Olsson, Umeå
INF-O1: Adjunctive corticosteroids for Lyme neuroborreliosis with peripheral facial palsy treated with
oral doxycycline. Daniel Bremell, Göteborg
MI-O8: Effect of baseline Y93H RAS in Hepatitis C
genotype 3 for NS5A combination treatments: Real-life experience from a multicenter study in Sweden
and Norway. Midori Kjellin, Uppsala
INF-O2: Is low-level viremia associated with subsequent virological failure and increased mortality in
HIV-infected individuals on antiretroviral treatment?
Olof Elvstam, Lund
MI-O9: Staphylococcus hominis vanlig i blododlingar men har sällan etiologisk betydelse. Anders Werner,
Örebro
INF-O3: Tidig infektionskonsult vid Staphylococcus
aureusbakteriemi. Christoffer Ruus, Göteborg
MI-O10: Serologisk korsreaktivitet mellan A. phagocytophilum och Ca. neoehrlichia mikurensis samt
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validering av en realtids PCR för detektion av A. phagocytophilum. Linda Wass, Göteborg
INF-O4: HANDOC- a handy score to determine
the need for ultrasound cardiography in patients with
bacteremia caused by alpha-haemolytic streptococci.
Magnus Rasmussen, Lund
Föredragen har valts ut av SILF och de mikro-biologiska föreningarna utifrån från inkomna abstracts
med inriktning mot diagnostik och behandling av infektionssjukdomar. Föredragsabstract ses på sidan 35.
10.00-10.45 Förmiddagsfika och utställningsbesök
Mässtältet
10.45-12.15 Välkommen till IFIS
Konsthallen medlemmar och öppnande av IFIS-program
Multiresistenta bakterier i Sverige och
världen Bengt Vittesjö, Karlskrona
Röda Korset, information om infektionsutbildning.
Katri Manninen, Stockholm
10.45-12.10 Symposium/paneldiskussion
Konserthuset Grand Round
Moderatorer: Oskar Ekelund; Växjö
Per-Olof Eklund, Karlskrona
12.10-12.15 Mikrobiologiskt vårmöte avslutas
Konserthuset Välkommen till Karlstad 2018!
12.15-13.15 Lunch och utställningsbesök
Mässtältet
13.15-14.20 Justus Ström-föreläsningen:
Konserthuset Behandling av septisk chock - är vi på
rätt väg?
Jan Sjölin, Uppsala
För presentation av Jan Sjölin, se sid 27
14.20-14.45 Utdelning av stipendier
Konserthuset
13.15-14.45 IFIS och RFM - gemensamt
Konsthallen seminarium
Tuberkulos
Tobias Nilsson, Karlskrona
Thomas Schön, Kalmar
Abstract: Tuberkulos är ett av de största globala epidemiska hoten, och dödar miljoner människor årligen
världen över. På senare år har utvecklingen av multiresistent tuberkulos bidragit till att inten-sifiera forskningen kring nya behandlingar och ny diagnostik.
Sessionen kommer att handla om vilka diagnostiska
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metoder som finns till hands idag samt vad som är
under utveckling. Klinisk bild, utredning och behandling av aktiv och latent tuberkulos kommer också att
belysas.
13.15-14.45 Seminarium
M-hörsalen Utmaningar och klurigheter i
diagnostiken
Klurigheter på lab, att tolka anamnes
och bedöma relevans av växt på plattor.
Jessica Ögren
14.45-15.30 Eftermiddagsfika och
Mässtältet
utställningsbesök
15.30-17.00 Seminarium
Medicinsk Etik – Var händer när ice
man kommer!
Patients posttraumatiska upplevelse
under IVA vård
Dag Benoni, Narkosläkare, Karlskrona
15.30-17.00 Seminarium
Konserthuset Smått och gott från hud-mottagningen
för infektions-sjuksköterskor
Kari Dunér, Karlskrona.
Abstract: Om olika hudförändringar – uttryck för infektion eller annan bakomliggande orsak?
15.30-17.00 Seminarium
Konsthallen InfCare HIV – Resultat och vetenskapliga arbeten
Behandlingsresultat och Uppdatering
av Funktioner. Veronica Svedhem Johansson, Stockholm
90/90/90, internationella definitioner:
Anders Sönnerborg, Stockholm
Fjärde 90-mål, hälsorelaterad livskvalitet: Åsa Mellgren, Borås, Veronica
Svedhem Johansson
Dolutegravir vs PI/r till patienter med
NRTI Resistens. Erik Sörstedt, Göteborg. Överförd resistens hos hivinfekterade diagnostiserade i Sverige.
Emmi Anderson, Stockholm
15.30-17.00 Interaktivt fallseminarium 1
M-läsrummet Hepatit C behandling - kan vi nu bota
även de ”svårbehandlade”?
Ann-Sofie Duberg, Örebro
Soo Aleman, Stockholm
Abstract: Seminariet kommer att utgå från de senas-te
riktlinjerna för hepatit C behandling men kommer
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främst att fokusera på de patienter som kan upp-levas som ”svårbehandlade” och som kräver lite extra
eftertanke vid val av terapi. Det handlar exempelvis
om patienter med avancerad lever-sjukdom eller andra
komplicerande sjukdomar och de som har hepatit C
virus med resistensassocierade mutationer redan innan behandling eller som har misslyckats med tidigare
behandlingar.
15.30-17.00 Interaktivt fallseminarium 2
M-hörsalen ”Icke endemiska importsjukdomar tropik”
Maria Lundberg, Uppsala och Jonas
Bläckberg, Lund/Helsingborg
Abstract: Icke endemiska importsjukdomar - tropik.
Ett fallbaserat interaktivt seminarium i text och bild
med tropiskt ursprung gällande handläggning och
behandling och ibland med kanske oväntad utgång.
Medverkande från tropikföreningen och referensgruppen för parasitologi.
18.00-18.50 Kvällsmusik i Amiralitetskyrkan
19.00-

Middag i världsarvet

niska data. Under seminariet kommer vi att diskutera
val av preparat för mono-eller kombinationsterapi,
dosering, samt icke-registrerade, nya och kommande
preparat med aktivitet mot dessa bakterier.
8.30-10.00

Abstract: Som infektionsläkare ser man dagligen
patienter med svåra eller frekventa infektioner eller
infektioner som yttrar sig på ett ovanligt sätt. Man
ställer sig då ofta frågan om patienten kan ha nedsatt
immunförsvar, antingen primärt eller sekundärt. Med
hjälp av patientfall presenterade som mentometerfrågor ska vi belysa och diskutera den kliniska bilden, utredningsgången och behand-lingen hos patienter med
immunbrist.
8.30-10.00
Biblioteket

Fredag 19 maj
7.30-8.15
Biblioteket

Frukostseminarium
(OBS! Föranmälan)
Time of change in hepatitis C: Chronic
HCV infections can be cured, yet challenges remain
Professor Thomas Pietschmann, Germany. Arrangeras av Abbvie

Abstract och biosketches: se infektionmikro2017.se
8.30-09.00
Konsthallen

Seminarium
Att vara forskningssjuksköterska
Lisa Gunnarsson, Linköping

9.00-10.00
Lokal

IFIS årsmöte

8.30-10.00

Interaktivt fallseminarium 3
Konserthuset”Behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier”
Thomas Tängdén, Uppsala och Malin
Vading, Stockholm

Abstract: Infektioner med multiresistenta gram-negativa bakterier är en stor utmaning för behand-lande
läkare eftersom det ofta finns få eller inga lämpliga
behandlingsalternativ och mycket begränsat med kli-
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Interaktivt fallseminarium 4
M-läsrummet ”Fungerar immunförsvaret? – Fallbaserad diskussion kring
klinisk handläggning”
Vanda Friman, Göteborg och Åsa Nilsdotter, Linköping

Seminarium
Rapport från Nationella kvalitetsregistret
för Infektionssjukdomar
Per Arneborn, Örebro

Abstract: Rapport från Nationella Kvalitetsregistret
för Infektionssjukdomar. Bl.a kommer den nya dataplattformen att presenteras. Denna intro-duceras
successivt under våren-sommaren 2017 och kommer,
förhoppningsvis, att underlätta inmatandet av data i
registret. Möjligheten till automatisk över-föring av
data från journal till registret kommer likaså att diskuteras. Därutöver kommer resultat från något/några av
delregistren att presenteras.
8.30-10.00
M-hörsalen

Seminarium
InfCareHepatit - Resultat och vetenskapliga arbeten
Behandlingsresultat och Uppdatering
av Funktioner InfCareHepatit
Ola Weiland, Stockholm
Vårdkedjan för Hepatit B.
Anders Nystedt, Sunderbyn, Veronica
Svedhem Johansson, Stockholm
Behandlingsresultat för levertransplanterade med Hepatit C:
Ola Weiland
Reinfektion hos patienter med hepatit
C - Samarbete med InfCareSprutbyte
Georg Naver, Stockholm

10.00-10.45 Förmiddagsfika och utställningsbesök
Mässtältet
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10.45-11.45 Seminarium
Konsthallen Hepatit, utredning och behandling
Eva Lindqvist, Karlskrona
Abstract: Hepatitvirus orsakar stor morbiditet och
mortalitet sett ur ett världsperspektiv.
WHO räknar med att det finns ca 400 miljoner
kroniska bärare av hepatit B virus och ca 130-150 miljoner kroniska bärare av hepatit C virus. Mycket glädjande har möjligheterna att behandla och bota hepatit
C förbättrats de senaste åren. Sessionen kommer att
innehålla en översikt av olika hepatitvirus och handläggningen av patienter med hepatit, med tonvikt på
hepatit C.
11.45-12.15 Seminarium
Konsthallen Journalskrivning. Skrivregler finns det?
Malin Andersson, Karlskrona,
medicinsk sekreterare
Malin ger skrivtips och informerar om
olika skrivregler som är vägen till en
proffsig och patientsäker vårddokumentation.
10.45-12.10 Key Note lecture:

26

Konserthuset Infectious diseases in a changing
climate
Moderator: Maria Furberg, Umeå
Infectious diseases in a changing
climate - an overview
Professor Kristie L. Ebi, USA
Emerging arboviral diseases in Europe.
The French experience
Dr Marie-Claire Paty, Frankrike
Abstract och biosketches: se sidan 28-29
12.10-12.15 Infektionsveckan avslutas
Konserthuset Välkommen till Karlstad 2018!
12.15-13.15 Lunch och utställningsbesök
Mässtältet
13.15-14.45 Seminarium
Tryckkammarbehandling används vid
behandling av till exempel bensår
Ylva Karlsson, IVA Karlskrona
14.45-14.50 IFIS Infektionsvecka avslutas
”Välkommen till Karlstad 2018”
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Justus Ström föreläsare 2017
Professor Jan Sjölin
Jan Sjölin kom till infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala första gången sommaren 1974, återkom efter AT 1978 och blev
specialist 1982. Han disputerade 1988 på en
avhandling rörande proteinmetabolism i skelettmuskel vid infektion och blev professor 2007.
Därefter har han bedrivit framgångsrik klinisk
forskning, framför allt kring sepsis, och handlett
ett flertal doktorander fram till disputation.

P

rofessor Sjölin har ett bred klinisk repertoar
inom framför allt sepsis, svampinfektioner och
bakteriella CNS-infektioner och är flitigt anlitad som konsult såväl inom Akademiska sjukhuset
som från andra sjukhus i Sverige. Han är också anlitad
som en mycket uppskattad föreläsare över hela landet.
Han har varit aktiv i infektionsläkarföreningen som
vetenskaplig sekreterare och var tidigare ordförande
för Referensgruppen för antimykotika (RAM). Jan
är medlem i vårdprogramsgrupperna för sepsis och
bakteriella CNS-infektioner. Vad som också måste
framhållas är Jan Sjölins imponerande arbete i undervisningsfrågor vid universitetet och inte minst hans
pedagogiska insatser för infektionskursen vid Akademiska sjukhuset. Det har resulterat i att han tilldelats
ett flertal pedagogiska priser, inte minst de högst värderade priserna ”Munken” och ”Lyktan” av Medicinska studierådet vid vardera två tillfällen under åren
1997, 1997, 2010 och 2016. Under åren 2010 till
2016 rankades infektionskliniken av läkarstudenterna
högst i ”Klinik-KURT” för bästa kliniska kurs varje
gång Jan Sjölin var kursledare.
Key Note-lectures - abstracts and biosketches
Dealing with antibiotic susceptibility and resistance
in the 21th Century
Tisdag 16 maj
Antimicrobial susceptibility testing - How far are
we from international consensus? Professor Gunnar
Kahlmeter, Växjö - Past President of ESCMID (the
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), president of two ECCMIDs (Berlin
2013, Barcelona 2014), chair of EUCAST (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility
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Testing) and webmaster (www.eucast.org) 2001-2012
and since then Clinical Data coordinator and Technical Data coordinator. Between 1985 and 2016 he
created and was the head of the department of clinical microbiology, Region Kronoberg and for various
periods of time also of the departments of clinical
microbiology in Kalmar county and Blekinge county. GK has published primarily in the fields of antimicrobial resistance and susceptibility testing. As an
outside expert on antimicrobial susceptibility testing
and antimicrobial resistance to Smittskyddsinstitutet,
now Folkhälsomyndigheten, he has helped develop
several Swedish surveillance programs on antimicrobial resistance.
Abstract
Breakpoint committees or medicines agencies such as
EMA (European Medicines Agency) and FDA (Federal Drug Administration) define susceptible and
resistant. The clinical efficacy of agents, their pharmacokinetics and pharmacodynamics, known resistance
mechanisms present in target microorganisms and
the MIC distributions of isolates without resistance
mechanisms to the agent are all tools used to determine the breakpoint or breakpoints of an agent. The
breakpoint, in the form of one or two MIC concentrations, determine the categorization of the isolate in
S, I or R, where S suggests that the isolate can be treated with standard doses of the agent and R indicates
that irrespective of dose the probability for successful
therapy with the agent in question is low. The meaning of intermediate is debated.
Until 2002, there were at least seven different breakpoints in Europe. Since then the European committees (S, F, D, N, GB, NL) have come together have
agreed to work together (under the umbrella of EUCAST, the European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing) to create one European system
leaving EUCAST to dominate Europe and CLSI (the
USA committee) in the USA. The EMA has decided
to utilize the expertise of EUCAST to determine breakpoints for EMA, both for existing and new agents.
EUCAST is becoming increasingly “popular” outside
Europe and CLSI is experiencing “competition” from
FDA. Is there any chance EUCAST and CLSI will
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come together as one committee? Will it be possible
to convince both EMA and FDA to leave the setting
of breakpoints to the profession? Will EUCAST “outcompete” CLSI and thereby create an international
system used everywhere except in the USA?
Treatment of multiresistant Gram-negative infections - an update
Professor Jesús Rodríguez-Baño, MD PhD, – Internal
Medicine specialist, professor of Medicine and Head
of the Infectious Diseases division at Hospital Universitario Virgen Macarena in Seville, Spain. He is the
chair of the Spanish Network for Research in Infectious Diseases, and President-Elect of the European
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. He is author of 230 articles published in peer-reviewed journal and is Associated Editor of Clinical
Microbiology and Infection. His main area of interest
is the epidemiology, control and treatment of antibiotic resistant bacteria, and leads several European research projects in the area of antimicrobial resistance.
Abstract
Multidrug-resistant (MDR) pathogens have been
successfully spreading worldwide and now represent
an important public health problem in many areas.
Treatment of these pathogens is challenging because
of the limited options available and the need to preserve broad-spectrum antibiotics to avoid fuelling
antibiotic resistance. In this sense, the clinical efficacy
of some “old antibiotics” are being revisited. There is
growing evidence that beta-lactam/beta-lactam inhibitors are reasonable alternatives to carbapenems for
the treatment of extended-spectrum beta-lactamase
producing Enterobacteriaceae in many clinical situations; the evidence is still less consistent in the case
of cephamycins and temocillin but again these drugs
may be considered in specific circumstances. Similarly,
in the case of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, the use of combination therapy may not be
needed in all cases of invasive infections, as initially
suggested, and individualised decisions considering
the susceptibility profile of the bacteria, the type and
severity of the infection and the features of the patient are recommended. Some new drugs like ceftolozane-tazobactam and ceftazidime-avibactam have
been recently commercialized. While their enhanced
activity against some MDR pathogens may solve some
difficult situations, development of resistance happens
and therefore we cannot rely on them as the only solution for the future.
Fredag 19 maj
Infectious diseases in a changing climate - an overview
Professor Kristie L. Ebi, Seattle, USA – is director of
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the Center for Health and the Global Environment,
and Professor in the Departments of Global Health
and of Environmental and Occupational Health Sciences, University of Washington. She has been conducting research and practice on the health risks of
climate variability and change for twenty years, including on extreme events, thermal stress, foodborne safety and security, and vectorborne diseases. She focuses
on understanding sources of vulnerability, estimating
current and future health risks of climate change, and
designing adaptation policies and measures to reduce
the risks of climate change in multi-stressor environments. She has supported multiple countries in Central America, Europe, Africa, Asia, and the Pacific in
assessing their vulnerability and implementing adaptation measures, in collaboration with WHO, UNDP,
USAID, and others. She also co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change
assessment Scenarios (ICONICS), facilitating development of new climate change scenarios. Dr. Ebi’s
scientific training includes an M.S. in toxicology and a
Ph.D. and a Masters of Public Health in epidemiology, and two years of postgraduate research at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. She
has edited fours books on aspects of climate change
and has more than 180 publications.
Abstract
Climate change is changing temperature and precipitation pattern worldwide, and is changing the frequency and intensity of extreme weather and climate
events. These changes are providing opportunities for
infectious diseases to change their geographic range,
seasonality, and intensity of transmission, including
diseases such as diarrheal diseases, malaria, dengue
fever, and Lyme disease. Many of these diseases currently cause high levels of morbidity and mortality,
particularly in low- and middle-income countries.
Until mid-century, climate change will act mainly by
exacerbating current burdens of climate-sensitive infectious diseases, making it more difficult to achieve
the Sustainable Development Goals. The magnitude
and pattern of these diseases past mid-century will depend on the rate of greenhouse gas emissions and on
the efficacy of proactive public health interventions.
Overall, there is greater confidence that food- and
waterborne diseases will increase over this century because temperature and precipitation are relatively direct drivers of disease outbreaks. The multiple drivers
of vectorborne diseases mean that determining the
influence of weather patterns is more complex. The
most effective measures to reduce these risks in the
near term include implementing and improving basic public health measures, such as provision of clean
water and sanitation, enhanced surveillance and mo-
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nitoring of infectious diseases, and alleviating poverty.
Emerging arboviral diseases in Europe.
The French experience
Dr Marie-Claire Paty - coordinates the surveillance
of vector borne diseases in the French Public Health
Agency (Santé publique France). She is a medical
doctor, specialist in Internal Medicine and Infectious Diseases and was a consultant in Bordeaux University Hospital to 1999. Since 2000, she orientated
her career in Public Health and Epidemiology, while
working 2 years in Kosova (WHO and EU programs)
and completing an MSc of Public Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Before joining Santé publique France she worked for
the Ministry of Health for seven years in infectious
diseases control and emergency preparedness. She was
in charge of the development and implementation of
preparedness plans against West Nile virus (2003) and
Dengue and Chikungunya viruses (2006). She also
coordinated the elaboration of the national tuberculosis control plan and the change in BCG immunisation policy (2007) in France. Since 2012, in Santé
publique France she organises the evolution of vector
borne disease surveillance in the context of emerging
and evolving threat such as the rapid expansion of Ae
albopictus and the emergence of Zika virus. Her work
involves collaboration with regional teams and key
partners in entomology, virology and health promotion.

formation of health professional, travellers and the
population about the diseases and vector control.
Notification of cases triggers vector control measures.
Multisectorial approach is of paramount importance
for the control of these diseases.

Abstract
In 2017, emerging arboviruses in Europe are mainly
transmitted by Aedes vectors, such as Dengue, Chikungunya and Zika viruses. These viruses are emerging
in temperate areas as a result of the establishment
and extension of Ae albopictus. Following the Chikungunya epidemic in the Indian Ocean affecting La
Réunion Island and the establishment of Ae albopictus in Southern districts, France implemented a
preparedness and response plan against Dengue and
Chikungunya in 2006. Zika virus was added in 2015.
Since 2006, 6 episodes of autochthonous transmission of Dengue and 2 episodes of Chikungunya
transmission were identified in Southern France. They
occurred in late summer and involved 1 to 11 cases. In
Europe, a Chikungunya epidemic affected nearly 300
persons in Italy in 2007 and an outbreak of Dengue
was identified in 2010 in Croatia. Factors influencing
autochthonous transmission include the number of
imported cases, vector density and climate. In France,
the epidemiological situation in French outmost regions has a significant impact.
Prevention and control strategies are based on in-
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Vårdprogram för CDI

Nationellt vårdprogram
för CDI på väg
Diarré efter en antibiotikakur är en föga heroisk
åkomma och dessutom något som man inte vill
göra sin doktor besviken med. Många lider i
tysthet.

M

örkertalet för både lidandet och kostnaderna har först på sista åren blivit uppmärksammat och dess dominerande orsak
CDI har blivit en av våra vanligaste vårdrelaterade
infektioner (VRI) med mellan 7-8000 sjukdomsfall
årligen. Denna sporbildande bakterie sprids i vår omgivning och ackumuleras i patientnära miljöer genom
bred antibiotikaanvändning, sviktande städning och
felaktiga hygienrutiner. För oss infektionsläkare har
CDI många gånger accepterats som en trist biverkan
tillsammans med vårt goda syfte att behandla patienters urinvägsinfektioner och pneumonier. De sista tio
åren har globala epidemier med den särskilt virulenta
Clostridium difficile (CD) stammen NAP1/027 skapat stor uppmärksamhet med svåra kliniska fall och
förhöjd mortalitet. Nordamerika och stora delar av
Europa har drabbats liksom våra grannar Finland och
Danmark och kostsamma insatser har krävts både när
det gäller vårdhygien och antibiotikabruk för att stoppa dessa utbrott. Behandlingsmässigt har det billigaste alternativet metronidazol uppfattats ha sämre effekt
vid dessa utbrott och utanför Sverige har vancomycin
därför blivit ett förstahandsval, i synnerhet vid tecken på allvarligare CDI. En viss oklarhet kvarstår dock
fortfarande kring vad som är allvarlig CDI och flera
definitionsalternativ styr ännu förstahandsvalet i olika
länder. Recidiv är fortfarande ett stort bekymmer och
hela 25% återfaller tillföljd av ny smitta eller svagt
immunsvar. Ett nytt clostridiespecifikt läkemedel (fidaxomicin)har visat sig halvera recidivrisk sannolikt

beroende på dess bacteroidessparande effekt i tarmen.
Både fekal microbiota transplantation (FMT) har
lyfts fram som förstahandsval vid multipla recidiv i
senaste Europeiska Guidelines 2013 (ESCMID) och
dessutom lanseras just nu ett nytt preparat i form av
monoklonala toxinantikroppar som ska hitta sin plats
i behandlingen. Mot bakgrund av globala allvarliga
utbrott och registrering av nya effektiva och ibland
dyra behandlingsalternativ har många efterfrågat nationella riktlinjer. Vi anser därför att det är av stort
värde att mot bakgrund av evidens och ett svenskt
perspektiv genomlysa behandlingen av CDI och försöka enas kring nationella rekommendationer. Detta
görs inom ett vårdprogram för CDI på uppdrag av
Infektionsläkarföreningen.
Arbetet skall strax ut på extern granskning och
därefter är planerad publicering tänkt att ske innan
sommaren.
Torbjörn Norén
infektionsläkare, hygienläkare
sammankallande, Örebro
I redaktionen:
Lars-Magnus Andersson
infektionsläkare och klinisk virolog, Göteborg
Carl-Johan Fraenkel
infektionsläkare, hygienläkare, Lund
Cecilia Magnusson
infektionsläkare, Jönköping
Johan Rasmuson
infektionsläkare, Umeå
Kristina Rizzardi
molekylärbiolog, Folkhälsomyndigheten
Stockholm
Lena Serrander
infektionsläkare, klinisk mikrobiolog, Linköping
Åse Östholm-Balkhed
infektionsläkare, Linköping
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Abstracts

Presentationer Abstracts
Infektionsveckan 2017
Muntliga presentationer

1

(INF-O1) Adjunctive corticosteroids for Lyme
neuroborreliosis with peripheral facial palsy treated with oral doxycycline
Daniel Bremell1
1Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet, Göteborg
Background
Lyme neuroborreliosis (LNB) is the second most common diagnosis in patients with peripheral facial palsy
(PFP), Bells palsy (BP) being the most common one.
Corticosteroids improve outcome for patients with BP
and addition of corticosteroids to antibiotic treatment
leads to higher rates of recovery for several CNS infections. The effects of adjunctive corticosteroids for PFP
caused by LNB has not been systematically studied.
Material/methods
Patients with PFP and LNB were prospectively inclu-
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ded in this study and were treated with oral doxycycline 200 mg bid for 10 days and oral prednisolone 60
mg daily for 5 days, then tapered over 5 days. Patients
previously treated with doxycycline for LNB with PFP
were used as historical controls. CSF sampling was
done before and after treatment. Reduction in CSF
mononuclear cell count as a surrogate marker for clearance of infection was the primary endpoint.
Results
25 patients and 34 controls were included. There was
no significant difference between the groups with
regard to age and pre-treatment mononuclear cell
count. At the end of follow-up, 23 of the patients and
29 of the controls had recovered completely (92%
and 85%, respectively, NS). All patients and controls
showed a decrease in CSF mononuclear cell count at
follow-up. A linear decrease in the logarithmic CSF
mononuclear cell count was assumed. There was no
significant difference between the slope coefficients of
the regression lines (P = 0.34).
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Conclusions
Patients with PFP caused by LNB that were treated
with corticosteroids in addition to standard antibiotic
treatment with oral doxycycline showed a high rate
of complete recovery. The addition of corticosteroids
did not lead to inferior clearance of the infection as
measured by decline in CSF mononuclear cell count.
Further studies are needed to establish the role of
adjunctive corticosteroids in the treatment of LNB.

2

(INF-O2) Is low-level viremia associated with
subsequent virological failure and increased
mortality in HIV-infected individuals on antiretroviral treatment?
Olof Elvstam1, Patrik Medstrand2, Per-Erik Isberg3,
Aylin Yilmaz4, Magnus Gisslén4, Per Björkman1
1Clinical infection medicine unit, Department of translational medicine, Lund university, Malmö, 2Department
of translational medicine, Lund university, Malmö, 3Department of statistics, Lund university, Lund, 4Institute
of biomedicine, Department of infectious diseases, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg

ments were made for sex, age, mode of transmission,
date of inclusion and CD4 nadir.
Results
LLV (50–199 and 200–999 copies/ml) was recorded
in 98 out of 1015 patients (9.7%) during 7812 person-years of follow-up (median 6.5 years). The median follow-up in the virological failure analysis was
4.5 years, and LLV 200–999 copies/ml was associated
with virological failure (adjusted hazard ratio 3.27
[95% confidence interval 1.46–7.30, p<0.01]), whereas LLV 50–199 copies/ml was not (1.13 [0.26–4.84,
p=0.87]). A tendency was found for increased mortality for both LLV 200–999 copies/ml and LLV 50–
199 copies/ml, compared to permanently suppressed
viremia (p=0.06).
Conclusions
LLV ≥200 copies/ml during ART was associated with
virological failure. Whether individuals with LLV have
an increased mortality require further investigation.

(INF-O3) Tidig infektionskonsult vid Staphylococcus aureusbakteriemi

Objective
Although most HIV-infected individuals achieve
undetectable viremia during antiretroviral therapy
(ART), a subset have low-level viremia (LLV) of varying duration and magnitude. We investigated the
association between LLV and virological failure and/
or death in a Swedish cohort.

Christoffer Ruus1, Susann Skovbjerg2, Tim
Magnusson2, Ulrika Snygg-Martin1, Marie Studahl1, Lars-Magnus Andersson1

Methods
HIV-infected patients from Malmö and Gothenburg
were identified from the nationwide register InfCare
HIV (date of inclusion 1996-09-20–2016-03-15).
Subjects aged >15 years with triple agent ART were
included at 12 months after treatment initiation if at
least 2 following viral load measurements were available. Patients with 2 consecutive HIV RNA values
>1000 copies/ml at this time point were excluded.
Participants were stratified into four categories: permanently suppressed viremia <50 copies/ml, LLV
50–199 copies/ml, LLV 200–999 copies/ml and viremia ≥1000 copies/ml. Association between all viremia
categories and all-cause mortality was calculated using
a Cox model and an extended Kaplan-Meier estimate
with viremia as a time-varying covariate. Association
between the three lower categories and virological failure (defined as 2 consecutive measurements ≥1000
copies/ml) was calculated in a similar manner. Adjust-

Bakgrund
Staphylococcus aureus-bakteriemi (SAB) är associerad
med en 30-dagars mortalitet på 20-30%. Ett flertal
studier har visat att bedömning av infektionskonsult
inom 24-72 timmar medför lägre mortalitet och mindre risk för återinläggning.
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1Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/
Östra, Göteborg, 2Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborg

Syfte
Att undersöka om tidig kontakt med infektionskonsult leder till lägre mortalitet och färre återinläggningar jämfört med historiska kontroller.
Metod
151006 infördes en SU-övergripande rutin som innebär att Klinisk mikrobiologiska laboratoriet, vid alla
positiva blododlingar för S. aureus, svamp, VRE,
ESBL-carba och MRSA, svarar ut både till beställande enhet men också direkt till respektive infektionskonsult. Infektionskonsulten tar aktivt kontakt
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med berörd enhet, bedömer patienten och ger behandlingsråd. En retrospektiv journalgenomgång av
alla patienter med SAB som vårdades på SU under
året innan rutinen infördes (141006-151005) samt
året efter (151006-161005) genomfördes. 30-dagars
mortalitet, återinläggning inom 30 dagar, IVA-vård,
blododlingssvar, antal konsulter, tid till konsult och
antibiotikaval registrerades.
Resultat
311 (59% män) patienter med SAB från 2014-2015
och 315 (52% män) patienter med SAB från 20152016 undersöktes. Medianåldern var 72 respektive 70
år. Antalet formella infektionskonsulter ökade från 64
till 208 och mediantiden från positivt odlingssvar till
infektionskonsult minskade från 3,5 till 1 dag.
Vid exklusion av IVA-vårdade patienter samt de med
begränsade vårdåtgärder i båda grupper blir skillnaden
i 30-dagars mortalitet, från det att en blododling var
positiv, 24/250 (9,6%) för 2014-2015 jämfört mot de
som blev bedömda av infektionskonsult 2015-2016;
9/193 (4,7%), vilket är statistiskt signifikant (p<0,05).
Återinläggningsfrekvens under samma perioder var
41/254 (16,1%) respektive 25/253 (10,3%) vilket
också var statistiskt signifikant (p<0,05).
Kloxacillinanvändningen ökade (1686 till 2375
dygn) och cefotaxim (1229 till 1061 dygn)- och meropenemanvändningen (448 till 372 dygn) minskade.
Slutsats
Tidig infektionskonsult medförde färre återinläggningar och minskad 30-dagarsmortalitet jämfört mot
historiska kontroller. Behandling med cefotaxim och
meropenem minskade och behandling med kloxacillin
ökade i enlighet med gällande rekommendationer.

4

(INF-O4) HANDOC- a handy score to determine
the need for ultrasound cardiography in patients
with bacteremia caused by alpha-haemolytic
streptococci
Torgny Sunnerhagen1, Maria Vikbrant1, Amanda
Törnell1, Bo Nilson2, Magnus Rasmussen3
1IKVL, avdelningen för infektionsmedicin, Lunds Universitet, Lund, Sverige, 2Klinisk mikrobiologi, laboratoriemedicin, Region Skåne, Lund, 3VO infektionssjukdomar, SUS Lund, Lund
Bakgrund
Alfastreptokocker en vanlig orsak till infektiös endokardit (IE). För att diagnosticera IE används ultraljudskardiografi. Det är okänt vilka patienter med
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alfastreptokockbakteriemi som bör genomgå ultraljudskardiografi.
Metod
Journaler från patienter med alfastreptokockbakteriemi 2012-2014 i Skåne granskades. Hos patienter från
den första halvan av perioden undersöktes samband
mellan insamlade variabler och förekomst av IE enligt
Dukes kriterier. Dessa variabler användes för att utveckla ett poängsystem för bedömning av risk för IE.
Patienterna från den andra halvan av perioden användes för att validera poängsystemet.
Resultat
Av 374 patienter med alfastreptokockbakteriemi befanns 27 uppfylla kriterier för IE och i 219 fall kunde
IE uteslutas. En rad faktorer var signifikant skilda mellan gruppen med IE och utan IE. Av dessa variabler
valdes förekomst av Hjärtklaffssjukdom eller blåsljud,
Aetiologi av S. mutans, bovis eller anginosus, antal
positiva odlingar ≥2, Duration av symptom ≥7 dagar,
”Only one species” och ”Community aquired infection” ut för att generera ”HANDOC-poängsystemet”.
Varje variabel gav ett poäng (förekomst av S. anginosus gav ett minuspoäng) och resulterande ROC-kurva
för poängsystemets förmåga att diskriminera mellan
grupperna hade AUC 0,96. Vid en brytpunkt på tre
poäng var testets sensitivitet 100 % och specificitet
80 %. När HANDOC applicerades i valideringskohorten, från den senare delen av tidsperioden, med
en brytpunkt på tre poäng hade det en sensitivitet på
97 % (36/37) och specificitet på 78 % (218/280). I
hela patientpopulationen hade 178 patienter (24 %)
HANDOC-poäng över tre men ultraljudskardiografi
genomfördes på 41 % av patienterna. På 53 patienter
med HANDOC ≥3 genomfördes inte ultraljudskardiografi.
Slutsats
HANDOC kan användas som komplement till annan
klinisk bedömning för att identifiera patienter med alfastreptokockbakteriemi med så låg risk för IE att man
kan avstå ultraljudskardiografi. Användande av HANDOC skulle minska behovet av ultraljudskardiografi
vid alfastreptokockbakteriemi i Skåne.

Posterpresentationer

(INF-P1) Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor på Infektion, Sahlgrenska universitetssjukhuset
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Johanna Petersson1
1Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg
Västra Götalandsregionen tog 2015 initiativet till en
karriärutvecklingsmodell i sex nivåer för sjuksköterskor. Under år 2016 har ett projekt bedrivits på Infektion där verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och
vårdenhetschefer i samråd med medarbetare och HRchef har anpassat den regionala karriärutvecklingsmodellen utefter Infektions förutsättningar, vilket också
var projektets syfte. Målsättningen med Karriärutvecklingsmodellen är att illustrera hur man som sjuksköterska på Infektion kan utvecklas i det patientnära
arbetet om man väljer att stanna kvar inom verksamheten och att visa att Infektion verkar för att behålla
erfarna sjuksköterskor med hög ”bedside-kompetens”.
Projektet har bl.a. innehållit följande delar; inventering av andra verksamheters karriärutvecklingsmodeller/kompetensstegar för sjuksköterskor, både inom
Sahlgrenska och i landet, studiebesök/samverkan
(benchmarking) med andra enheter inom Sahlgrenska
och inventering/kartläggning av antal sjuksköterskor/
enhet, antal års erfarenhet, antal sjuksköterskor/nivå
i karriärutvecklingsmodellen samt akademiska poäng.
Utarbetning av checklistor, för än så länge nivå 1 och 2
där obligatoriska praktiska moment och utbildningar
som ska ha uppfyllts på respektive nivå finns beskrivna, och arbetsbeskrivning för den ”nya” titeln specialsjuksköterska (ej funnits inom slutenvård tidigare)
och mentorsjuksköterska (ett uppdrag för specialistsjuksköterskor) samt utarbetning av kompetensbevis
(körkort). Karriärutvecklingsmodellen har varit ute på
remiss på Infektions enheter och viktiga synpunkter
har inhämtas från medarbetarna. Karriärutvecklingsmodellen godkändes under hösten 2016 och har implementerats i januari 2017. I februari utsågs de första
specialsjuksköterskorna. Utvärdering planeras att ske i
november 2017.

2

(INF-P2) VRI proaktiv – Nya arbetssätt och ITstöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner
Per Englund1, Anna Färnert2, Anna Frej3, Annelie
Sandberg3, Elda Sparrelid4, Maria Kvist5, Hercules Dalianis5, Anders Johansson6, Agneta Andersson7, Pontus Naucler3
1Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm, 2Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska
Institutet, Stockholm, 3Infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm, 4Kvalitet och Patient-
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säkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,
5Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms
Universitet, Stockholm, 6Vårdhygien, Västerbottens läns
landsting, Umeå, 7Sveriges Kommuner och Landsting
Infektioner som orsakas inom sjukvården är ett stort
och växande problem i många länder. I Sverige är
andelen sjukhusvårdade patienter som har en vårdrelaterade infektioner (VRI) omkring nio procent. Infektionerna innebär ett stort lidande för patienterna
och höga kostnader för sjukvården. VRI proaktiv är
ett nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för
VRI. Vi utvecklar bland annat beslutsstöd och nya arbetssätt och förbereder en utbildningsinsats för att implementera dessa i hela landet. Den ökande mängden
information från olika källor gör att det finns ett stort
behov av ett beslutsstöd som kan hjälpa vårdpersonalen att fatta rätt beslut. Inom ramen för VRI proaktiv
utvecklar vi nu ett sådant beslutsstöd som flaggar upp
för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för VRI. I
beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som nya
riskfaktorer och effektiva åtgärder. I dagens moderna
sjukvård är patienter ofta välinformerade när det gäller
den egna sjukdomen och behandlingar.
Denna delaktighet är något som bör tas till vara i
patientsäkerhetsarbetet. Genom ökad kunskap om
vanliga smittvägar och basala hygienrutiner kan patienter och närstående medverka till att minska risken
för VRI. För vårdpersonalen kan det vara en utmaning
att samarbeta med patienter och närstående kring
VRI. Ett sådant samarbete förutsätter att personalen
har ett patientcentrerat förhållningssätt. Därför ingår
patientcentrerad vård i den utbildning som förbereds
inom VRI proaktiv. VRI proaktiv är ett så kallat trippelhelixprojekt, vilket innebär att professionen, akademin och industrin samarbetar för att nå bästa resultat. Professionen representeras av SKL, Linköpings
universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting och
Karolinska universitetssjukhuset. Karolinska institutet
och Stockholms universitet representerar akademin
och industriparterna är SAS Institute och Tieto. VRI
proaktiv finansieras till lika delar av Vinnova och parterna i projektet.

(INF-P3) Behandlingsutfall vid Clostridium difficile infektion och riskfaktorer för recidiv
Anna Rodén1, Johan Rasmuson1
Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus,
Umeå
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Bakgrund
Clostridium difficile infektion (CDI) är en vanlig
nosokomial infektion med hög recidivrisk som orsakar
stort lidande hos patienterna och höga sjukvårdskostnader. Kunskap saknas, i ett svenskt patientmaterial,
om behandlingsutfall relaterat till riskfaktorer för recidiv, samt om huruvida terapivalet styrs av sjukdomens
svårighetsgrad.
Metod
Patienter diagnosticerade med CDI åren 2009-2016
inkluderades i en retrospektiv journalgranskningsstudie. Sjukdomsepisoder definierades som avslutade
när patienten uppnått recidivfrihet i 8 veckor. Totalt inkluderades 188 patienter med totalt 198 sjukdomsepisoder.
Resultat
Av 188 patienter var 59% kvinnor, 80% var ≥65 år,
28% hade tidigare njurfunktionsnedsättning (eGFR<60ml/h), 46% fick samtidig antibiotikabehandling (mot annat än CDI), 38% använde protonpumpshämmare och 18% hade diabetes mellitus.
Cefalosporinbehandling föregick CDI-insjuknandet i
44% av episoderna. I 13% av episoderna avled patienten inom 8 veckor från behandlingsslut. 147 episoder
utgjordes av nyinsjuknanden, varav 39% uppfyllde kriterier för svår sjukdom. 80% av nyinsjuknade
gavs initialt metronidazol, oavsett svårighetsgrad. Hos
67% gavs standardkur metronidazol som slutbehandling, hos 17% vancomycinkur. Övriga fick annan eller ingen behandling. I medeltal gavs 2 behandlingar
(varierade mellan 1–9) innan utläkning. Av de nyinsjuknade recidiverade 40% inom 8 veckor. Signifikant
ökad recidivrisk sågs vid njurfunktionsnedsättning
(p=0.006), ålder ≥ 65 år (p=0.031) och samtidig antibiotikabehandling (p=0.004). Vid recidiv efter metronidazolbehandling (N=38) erhöll 37% en ny metronidazolkur, 21% vancomycinkur och 34% vancomycin
med nedtrappningsschema, med utläkning hos 43%,
25% respektive 62 %. Faecestransplantation gavs till
27 patienter med multipelt recidiverande CDI. 23
(85%) läkte ut efter en eller flera faecestransplantationer, i 3 fall med tillägg av fidaxomicin. Fidaxomicin
gavs sent i förloppet av recidiverande CDI till 7 patienter, 3 läkte ut.
Slutsats
Risken för CDI-recidiv befanns vara hög och motiverar ökade insatser i CDI-behandlingen. Sjukdomens svårighetsgrad påverkade inte terapivalet. Faecestransplantation var effektivt men användes sent i
sjukdomsförloppet. Eventuellt kan färre recidiv och
snabbare utläkning uppnås med mer individanpassad
behandling och tidigarelagd faecestransplantation.
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(INF-P4) Vill ni minska clostridieinfektioner på
ert sjukhus? Minska på cefalosporinanvändande!
Johan Karp1, Jon Edman Wallér2, Gunnar Jacobsson1, Michael Toepfer3, Anders Lundqvist4
1Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Skövde,
2Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, 3Unilabs
Mikrobiologen Skövde, Unilabs, Skövde, 4Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Clostridium difficile-infektion (CDI) är en tarminfektion som kan innebära allt från måttliga diarrésymtom till livshotande tillstånd. Antibiotikabehandling
ökar risken för infektion genom att påverka tarmens
normalflora. Linkosamider (klindamycin), kinoloner
och cefalosporiner är de antibiotikaklasser som är förknippade med störst risk för CDI. I syfte att motverka
problematiken med multiresistenta bakterier har Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås och Skaraborgs
Sjukhus (SkaS) i Skövde det senaste decenniet minskat användandet av bredspektrumantibiotika, speciellt
cefalosporiner (SÄS: ca -90 % , SkaS: ca -50 %). Samtidigt med detta har antalet positiva test för CDI på
de båda sjukhusens laboratorier minskat. Syftet med
denna studie var att undersöka om incidensen av CDI
kunde kopplas till förändring i antibiotikaanvändning.
Vi har jämfört åren 2007 och 2012 på båda sjukhusen
med avseende på antalet fall av sjukhusförvärvad CDI
och antibiotikabehandling. Studien är en retrospektiv
journalgranskning av patienter >18 år som testat positivt för CDI i toxintest och som har förvärvat infektionen på sjukhus. Givna antibiotikadoser har räknats
om till Defined Daily Doses (DDD). Varje CDI-fall
har attribuerats (kopplats) till de antibiotikapreparat
som patienten erhållit inom 30 dagar före insjuknandet, i proportion till andelen DDD av respektive antibiotikum. På SÄS minskade antalet sjukhusförvärvade CDI-fall per 1000 vårdtillfällen signifikant från
2,25 år 2007 (73 fall) till 1,20 år 2012 (39 fall) (p =
0,0019). Motsvarande siffror på SkaS visade en icke
signifikant minskning från 2,09 år 2007 (85 fall) till
1,71 år 2012 (68 fall) (p = 0,25) Fallanalysen visar att
cefalosporiner kan kopplas till en stor andel av fallen
2007 (SÄS: 22,2, SkaS: 23,5), och när de ersatts av andra preparat har dessa inte givit upphov till lika många
fall. Minskat användande av cefalosporiner är effektivt
för att förebygga sjukhusförvärvad CDI.
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Olof Nibell1, Henrik Svanström2, Björn Pasternak3, Malin Inghammar1

Swanström3, Lars Rex3, Mimmie Stern2, Muhammad Nawaz2, Christofer Malm2, Katarina
Zamac4, Ingrid Rangert4, Patrik Lundh4, Athanasios Sousoulas5, Jonas Karlsson6, Karin Kronogård6, Nina Widfeldt6, Linnea Bohlin2, Anneli
Schwarz7, Martin Sandberg8, Matilda Floberg1,
Johanna Skatt7, Susanne Jungnelius9, Per-Anders
Börjesson4

1Sektionen för Infektionssjukdomar, Institutionen för
Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet, Lund, 2Afdelning for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Köpenhamn, Danmark, 3Enheten för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet,
Solna

1Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås,
2SÄS, Borås, 3Sjukhusledningen, SÄS, Borås, 4Akutkliniken, SÄS, Borås, 5Barnkliniken, SÄS, Borås, 6Anestesikliniken, SÄS, Borås, 7Neuro-Rehabkliniken, SÄS,
Borås, 8Utdataenheten, SÄS, Borås, 9Vårdhygien, SÄS,
Borås

Bakgrund
Kunskapen om risken för akuta leverskador (ALI) och
bakomliggande riskfaktorer vid fluorokinolonbehandling är bristfällig.

På Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås (SÄS) finns en
diagnosrelaterad processorganisation där pneumoni
är en av processerna. Sjukhuset vårdar mer än 1000
patienter årligen med lunginflammation som huvuddiagnos. Pneumoniprocessen har ”kort tid till första
antibiotikados” som ett av målen i kvalitetsarbetet.
Det vetenskapliga underlaget för att förorda tidig behandling är dock begränsat.

(INF-P5) Risken för akuta leverskador vid fluorokinolonbehandling

Metoder
Vi genomförde en historisk kohortstudie baserad på
samtliga individer i Sverige, 40-85 år, som förskrivits
kinoloner 2006-2013. Vi inhämtade information om
bakgrundsdata och läkemedelsanvändning från nationella hälsodatabaser. Kohorten inkluderade 409,170
episoder av kinolonbehandling och 409,170 propensity score-matchade kontrollepisoder med amoxicillin.
Individer med aktuell eller tidigare leversjukdom exkluderades. Vi beräknade hazard ratio (HR) för ALI
inom 120 dagar efter behandlingsstart.
Resultat
Incidensen av ALI hos kinolonbehandlade var 5.9 fall
per 10,000 personår jämfört med 2.6 hos de som behandlats med amoxicillin vilket motsvarar en tvåfaldig
ökning av risken för ALI (HR 2.3; 95% CI 1.5 – 3.6)
under hela uppföljningstiden. Risken var mest uttalad
under första månaden efter start av behandling, dag
0-29 (HR 3.9; 95% CI 2.0 – 7.6), jämfört med dag
30-59 (HR 1.6; 95% CI 0.6 – 3.9) samt dag 60-120
(HR 1.0; 95% CI 0.4 – 2.5).
Sammanfattning
Behandling med perorala fluorokinoloner var associerad med en drygt dubbelt så hög risk för ALI jämfört
med amoxicillin. Associationen var mest uttalad under
de första 30 dagarna behandlingsstart.

6

(INF-P6) Kort tid till första antibiotikados vid
pneumoni - är det viktigt?
Anders Lundqvist1, Daniel Svensson2, Annica
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Metod
Patienter med preliminär pneumonidiagnos har identifierats med hjälp av dataprogrammen SAI och Infektionsverktyget 2010-2015. Huvuddiagnos pneumoni
har föranlett fortsatt granskning. Cognos och manuell
journalgranskning har använts för att jämföra patientgrupper med olika tid till första antibiotikados. Extra
journalgranskning har genomförts manuellt för den
grupp av patienter som fått första dos efter mer än 8
timmar.
Resultat
Hos 96 av 826 patienter hade första dosen antibiotika
givits efter mer än 8 timmar. Denna grupp hade initialt mindre påverkan på vitalparametrar och CRP än
övriga men en högre andel hjärtsjukdom och längre
vårdtid än övriga.
45 av 96 patienter med sen första dos granskades manuellt med inriktning att förklara orsaken till fördröjd
behandling. 22 av dem hade en annan preliminärdiagnos än pneumoni men röntgen före första dos (37
av 45) tedde sig som en vanlig orsak till att patienten
fick vänta på antibiotika. Hos 15 av 45 patienter var
sjukdomsbilden av den art att det bedömdes att antibiotika borde ha givits utan dröjsmål.
Slutsatser
Lunginflammation är en vanlig diagnos med betydande mortalitet och det är angeläget att klarlägga vikten
av tidig behandling. Studiepopulationen är för liten
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och de undersökta patientgrupperna för inhomogena
för att man ska kunna dra långtgående slutsatser. Tid
till första antibiotikados kan ha betydelse för mortalitet och vårdtid. Vid allvarlig sjukdomsbild bör antibiotika ges före röntgen för att man inte ska riskera
fördröjd behandling. Hjärtsjukdom kan innebära att
det är svårare att identifiera lunginflammation hos patienter som söker med akuta symtom.

7

(INF-P7) Letalitet och incidens hos barn och vuxna i invasiv pneumokockinfektion i Södra Älvsborg efter introduktion av konjugatvaccin mot
pneumokocker i det allmänna barnvaccinationsprogrammet
Karin Bergman1, Erik Backhaus2
1Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, 2Infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Syfte
Syftet med studien var att undersöka om införandet av
konjugatvaccin mot pneumokocker i svenska barnvaccinationsprogrammet har haft inverkan på incidens,
letalitet (död inom 30 dagar) och sjukdomsmanifestationer bland barn och vuxna med och utan riskfaktorer i Södra Älvsborg efter 2009.
Material och metoder
Patienter med invasiv pneumokocksjukdom (IPD)
identifierades via positiv odling från blod och/eller
normalt sterila lokaler såsom cerebral – synovial – eller pleuravätska och/eller PCR. Ett protokoll som använts i tidigare studier användes för att insamla medicinsk information ur journaler. Jämförelse har gjorts
med insamlad data inom samma område mellan 1996
och 2008, totalt 562 patienter.
Resultat
Sammanlagt identifierades 265 patienter. Ingen signifikant skillnad sågs i incidens eller letalitet. Dock
noterades en statistiskt signifikant skillnad med högre
dödlighet efter 90 dagar respektive 1 år. Medelåldern
hos patienterna hade ökat från 60 till 66 år (p-värde
0,0009) och andelen patienter med en eller flera riskfaktorer hade ökat från 66 till 74 % (p-värde 0,038)
jämfört med innan introduktionen av konjugatvaccinet.
Diskussion
Resultaten i denna studie kan indikera att introduktionen av konjugatvaccin skyddar barn och friska vuxna eftersom patienterna i studien var äldre och hade
fler riskfaktorer jämfört med innan införandet av vac-
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cinet. Det faktum att incidensen är oförändrad kan
bero på flera faktorer, t.ex. en ökad andel blododlingar
och förbättring av tekniken, resulterande i upptäckten
av flera patienter med IPD. Begränsningar i studien
är alltför få patienter, speciellt då barn. Därför är det
svårt att dra säkra slutsatser om vaccinets direkta effekter liksom flockimmunitet.

(INF-P8) Förekomst av luftvägsvirus hos symtomfria vuxna – en prospektiv fall-kontroll studie
Nicklas Sundell1, Johan Westin1
1Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra, Göteborg
Bakgrund
Studier baserade på detektion med PCR på luftvägssekret hos asymtomatiska barn har visat att förekomsten
av luftvägsvirus i denna population är relativt hög. I
den vuxna populationen är kunskapen dock begränsad. Vi genomförde därför en prospektiv fall-kontroll
studie där vi undersökte incidensen av positiva fynd
av luftvägsvirus hos vuxna med pågående luftvägssymtom (fall) samt symtomfria vuxna (kontroller).
Metod
På två medicinavdelningar och tre vårdcentraler inkluderades mellan juni 2015-juni 2016 totalt 103 fall och
444 kontroller. Vuxna med pågående luftvägssymtom
med debut inom 10 dagar före provtagning kunde inkluderas som fall. Inklusions-kriterier för kontroller
var frånvaro av luftvägssymtom, diarré och feber två
veckor innan provtagning samt fortsatt symtomfrihet vid uppföljning (FU) en vecka efter provtagning.
Varken fall eller kontroller fick vara boende på sjukvårdsinrättning eller ha vårdats >10 dygn på sjukhus.
Demografiska data insamlades på alla. Alla deltagare
provtogs i nasopharynx med flockad pinne och undersöktes med PCR-panel för 16 virus samt 4 bakterier.
Konklusion
• Förekomsten av luftvägsvirus hos asymtomatiska
vuxna är låg (5%).
• Fler positiva fynd av luftvägsvirus hittades bland
asymtomatiska kontroller på sjukhus jämfört
med primärvård (7,7% respektive 4,3%)
• Rhinovirus var det klart dominerande fyndet hos
asymtomatiska individer vilket inte är överraskande då långvarigt bärarskap efter rhinovirusinfektion är beskrivet tidigare.
• Fynd av pneumokocker var lika vanligt bland fall
och kontroller.
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•

I samtliga prov där man fann >1 virus rörde det sig
om rhino- och enterovirus vilket kan förklaras av
typningssvårigheter snarare än dubbelinfektion.

9

(INF-P9) Endothelial damage and B-cell response in hantavirus infection – potential approaches
for treatment
Priscilla Kerkman1, Gregory D Rankin2, Julia
Wigren1, Johan Rasmuson1, Anders Blomberg2,
Therese Thunberg1, Anne-Marie Connolly-Andersen1, Mattias Forsell1, Clas Ahlm1
1Clinical Microbiology, Umeå University, Umeå, 2Public
Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå
Hantaviruses are a rodent-borne viruses that are transmitted to humans via inhalation causing potentially lethal infections. Puumala hantavirus (PUUV) is highly
endemic in northern Sweden, and we have collected a
large number of longitudinal patient samples which
are now used to better understand the pathogenesis of
the infection, and for the development of novel treatment methods to combat the disease. The endothelium of blood vessels have the potential to regulate inflammation and vascular permeability, and is therefore
believed to play a central role for the pathogenesis of
the infection. Furthermore, low levels of circulating
anti-hantavirus antibodies has been correlated with
a poor prognosis of hantavirus-induced disease. Our
main objectives are to decipher mechanisms behind
endothelial damage to identify potential targets of disease-intervention. To single-cell clone broadly neutralizing anti-hantavirus antibodies from patient samples,
and to characterize these for their potential as a future
antibody-based therapy against hantavirus-mediated
disease.
Methods
Endothelial glycocalyx degradation markers were determined in blood and lung biopsies obtained through
bronchoscopy from PUUV patients and matched
healthy volunteers. A Vesicular Stomatatis Virus-based
pseudotype assay was used to analyze the cross-neutralizing ability of anti-PUUV antibodies. Analyses with
flow cytometry were performed both to detect hantavirus-specific B cells in patient samples.
Results and discussion
Levels of markers for endothelial glycocalyx degradation were all significantly higher during acute disease compared to follow-up. The ratio of TM-stained
pulmonary blood vessels was significantly lower in
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PUUV-patients compared to controls. This can result
in plasma leakage and lethal pulmonary complications. Consequently, future therapeutic interventions
may target the endothelium. Patients had a distinct
and expanded population of circulating B cells from
where antibodies can be single cell cloned. Several
plasma samples had a significant neutralizing potential against more deadly hantavirus strains, Hantaan
and the Andes viruses that makes development of an
antibody-based therapy promising.

(INF-P10) Lokalt kvalitetsarbete InfCareHiv
Erika Spångberg1, Veronica Svedhem1
1Infektionsmottagning 2Infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Inledning
Sverige har enligt Folkhälsomyndigheten ECDC Europas bästa behandlingsresultat för HIV. Nationella
data från InfCareHiv visar dock att personer som smittats via injicering av droger(IDU) står på hivbehandling i lägre grad och uppnår sämre behandlingsresultat
än personer med andra smittvägar.
Syfte
Att insamla kunskap om personer som lever med hiv(PLHIV) med IDU smittväg som underlag för utveckling av vårdprogram samt visa på värdet av Drug Use
Disorders Identification (DUDIT) formulär vid sjuksköterskebesök.
Metod
Data har inhämtats från InfCareHiv och genom DUDIT formulär. Under tiden 20150901-20160115 inkluderades 111 av mottagningens 208 patienter med
IDU smittväg.
Resultat
59 personer av 111 injicerar inte droger. 57 personer var på behandling. Endast 1 av 57 uppnår inte
behandlingsmålen, 2 personer är obehandlade och 1
person är bostadslös. 52 personer av 111 injicerar droger. 44 personer var på behandling. 8 personer av 44
uppnår inte behandlingsmålen, 8 stycken är obehandlade och 20 personer är bostadslösa.
Slutsats
Kartläggningen visar att de patienter som inte injicerar
droger och har bostad har lika hög behandlingsfrekvens och bra behandlingsresultat som hela patientkohorten. Resultatet visar vidare att 36 personer av 52
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klarar av att ta sin hivbehandling optimalt trots att de
fortsatt att injicera droger. Bostadslöshet är dock betydligt vanligare i gruppen som injicerar droger. Alla
som sviktar på behandling är bostadslösa vilket tyder
på att denna faktor har betydelse för följsamhet till
hivbehandling.
Patienter som injicerar narkotika behöver ett intensifierat stöd för att klara av hivbehandling. Vården för
dessa patienter bör vara mer personcentrerad där samarbete med andra vårdinstanser och aktörer behöver
utvecklas. Rutiner och riktlinjer behöver utarbetas och
ett Vårdprogram för hivpositiva som injicerar droger
bör implementeras. DUDIT formulär kan användas
för screening av beroende så att rätt insatser kan initieras tidigt. Målet att så många som möjligt ska vara
behandlade med gott behandlingsresultat bör gälla för
alla PLHIV.

11

(INF-P11) Significant Efficacy and Long Term
Safety Difference with TAF-based STR in Naïve
HIV- Infected Adults
Anders Blaxhult1, Jose Arribas2, Melanie Thompson3, Paul Sax4, Amanda Clarke5, Moupali Das6,
Catharina Maijgren Steffensson7, Scott McAllister6
1Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, 2Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spanien, 3AIDS Research
Consortium of Atlanta, Atalanta, USA, 4Brigham and
Women’s Hospital, Boston, USA, 5Brighton & Sussex
University Hospitals NHS Trust, Brighton, UK, 6Gilead Sciences, Foster city, USA, 7Gilead Sciences, Solna,
Sverige
Background
Two randomized, double-blinded Phase 3 trials compared tenofovir alafenamide(TAF) vs tenofovir disoproxil fumarate(TDF), each coformulated with elvitegravir/cobicistat/emtricitabine(E/C/F). At Week (W) 48,
E/C/F/TAF was statistically noninferior to E/C/F/
TDF in efficacy and had significant improvements
in renal and bone safety endpoints. We now describe
W144, including longer-term safety data and <20 copies(c)/mL secondary endpoint.
Methods
Naïve participants randomized 1:1 to receive E/C/F/
TAF(TAF) or E/C/F/TD(TDF). W144 viral suppression (VS, HIV-1 RNA <50 and 100,000 c/mL. Median baseline characteristics: age 34 yrs, CD4 count 405
cells/µL, and VL 4.58 log10 c/mL. At W144, TAF
met prespecified criteria for both noninferiority and
superiority to TDF (HIV-1 RNA <50 and <20 c/mL).

42

Mean [SD] % decrease in BMD was significantly less
in the TAF group for both lumbar spine and total hip
(Table 1). As shown in Table 1, renal safety was significantly better for participants on TAF. No participants
on TAF had renal-related discontinuations vs 12 on
TDF (p<0.001). Participants on TAF had greater increases in TC, LDL and HDL, with no difference in
the rate of initiation of lipid-modifying agents.
Conclusion
Through W144, participants on E/C/F/TAF had significantly higher rate of VS (<50 c/mL) than those on
E/C/F/TDF, driven by fewer participants on E/C/F/
TAF with no W144 data. Participants on E/C/F/TAF
also had significantly higher rate of VS(<20 c/mL),
driven by fewer participants on E/C/F/TAF with VL
≥20 c/mL. E/C/F/TAF continued to have a statistically superior bone and renal safety profile compared to
E/C/F/TDF, demonstrating significant safety advantages over E/C/F/TDF through 3 years of treatment.
Individuals on TAF had greater plasma lipid changes,
but proportions starting lipid-lowering therapy were
comparable.

(INF-P12) Kunskap om och bemötande vid tuberkulos enligt en grupp etniska Somalier i Jämtland
Annika Ersson1, Terese Östman1, Rita Sjöström2
1Infektionskliniken, Östersunds sjukhus, Östersund,
2FoU-enheten, Östersunds sjukhus, Östersund
Bakgrund
Hälften av Sveriges 835 tuberkulosfall år 2015 härstammade från Afrikas horn (Somalia, Etiopien,
Eritrea). Studier från olika delar av världen visar att
bland annat stigmatisering till följd av tuberkulos är
ett stort hinder för sjukdomskontroll, då det befaras
att personer av rädsla för social isolering skjuter upp
sjukvårdskontakten vid symptom som kan tala för tuberkulos.
Syfte
Att undersöka kunskapsläget avseende tuberkulos
bland Somalier i Jämtland samt bättre förstå hur attityderna gentemot tuberkulospatienter kan te sig.
Syftet var också att bidra till utveckling av adekvata
åtgärder för förbättrad tuberkuloskontroll.
Metod
En kvalitativ ansats med tre fokusgrupper användes,
där antalet deltagare var 4,5 respektive 6st. Intervjuerna var semistrukturerade och följdes upp med en öp-
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pen diskussion där det gavs möjlighet att ställa frågor.
Intervjuerna och diskussionerna har bearbetats med
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat
Preliminärt har ur intervjuerna skapats 4 kategorier;
kunskap, missuppfattningar om tuberkulos, bemötande samt hur stigmatisering kan minskas. Ur dessa 4
kategorier identifierades 10 underkategorier. Det har
framkommit flera felaktiga antaganden rörande tuberkulos, inte minst avseende sexuellt umgänge under behandling, samt att deltagare som bott en längre tid i Sverige har förändrat sin bild av sjukdomen
med minskad stigmatisering av den sjuke, kopplat till
ökad kunskap om sjukdomen samt gott förtroende för
svensk sjukvård.
Konklusion
Möjlighet till adekvat vård samt ökad kunskap om
tuberkulos och dess smittvägar kan minska stigmatiseringen av tuberkulospatienter. Många felaktiga
uppfattningar uttrycks och kunskapen förväntas vara
minst i gruppen av nyanlända, som också har störst
risk för att insjukna. Tidig utbildning om tuberkulos
bör ur ett globalt hälsoperspektiv vara angeläget oavsett om de nyanlända på sikt kommer att stanna kvar
i landet eller inte.

13

(INF-P13) Införande av GeneXpert MTB/RIF på
Östersunds sjukhus för snabb detektion och kortare handläggningstider av smittsamma lungtuberkulospatienter

och förkortade vårdtid för patienter med lungtuberkulosmisstanke.
Metod
Analys för Xpert infördes i juni 2016 på mikrobiologiskt laboratorium i Östersund. Personen med misstänkt smittsam tuberkulos får lämna sputumprov i
undersökningsrum med luftsluss. Tb-sjuksköterska
(iklätt FFP3-munskydd, skyddsförkläde och handskar) tillsätter det avdödande reagens i patientrummet.
I rumsslussen desinficeras provröret utvändigt. Efter
provinlämning på lab är analysresultatet utförd med
Xpert klart efter senast 2 timmar.
Resultat
Mellan 2016-06-14 tom 2017-03-03 har 27 prover
analyserats hos 21 patienter. 4 av proverna har varit
positiva i Xpert (3st sputum, 1st BAL, 1st lymfkörtelaspirat). 1 av 4 positiva Xpert proverna var även positiv i direktmikroskopi. Hos 2 patienter, som var negativa i Xpert analysen, var 1 av 3 sputumprover, positiva
i PCR metoden utförd på TB-lab. En patient var positiv i Xpert men negativ i PCR utförd på TB-lab på
BAL vätska taget vid samma tidpunkt. Växt av MTB
kunde bekräftas i hittills 2 av 4 patienter med positiv
Xpert, båda patienter med enbart positiv PCR analys
utförd på TB-lab men negativ Xpert, samt ytterligare
en patient som var negativ i all övrig MTB-diagnostik.
Handläggningstiden av patienter med misstanke om
smittsam lungtuberkulos har minskat från oftast minst
7 dagars isoleringsvård innan införandet, till några
timmar från ankomst till Infektionsmottagningen till
beslut om åtgärd.

Friedrich Molde1, Sara Mörtberg1, Mirva Drobni2
1Infektionskliniken, Östersunds sjukhus, Östersund, 2Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi, Östersunds sjukhus, Östersund
Införande av GeneXpert MTB/RIF på Östersunds
sjukhus för snabb detektion och kortare handläggningstider av smittsamma lungtuberkulospatienter
Bakgrund
Vid misstänkt fall av smittsam lungtuberkulos brukar
standardförfarandet vara att patienten isoleras tills dess
att höggradig smittsamhet kan avskrivas med 3 konsekutiva direktmikroskopinegativa sputa. Östersunds
sjukhus har inget eget laboratorium för Mykobakteriediagnostik (TB-lab), varför det kan ta upp till en vecka
innan smittsamhet kan avskrivas. En hanteringsrutin
har anpassats för en laboratoriemiljö utan skyddsklass
3 nivå. Här beskrivs hur införandet av Xpert analysen
på Östersunds sjukhus förändrade handläggning av
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(INF-P14) Fullföljande av behandling för latent
tuberkulos bland asylsökande med och utan uppehållstillstånd – en retrospektiv registerstudie
från infektionskliniken i Malmö
Oskar Olsson1, Niclas Winqvist2, Pernilla Olsson3, Maria Olsson3, Per Björkman4
1Lunds Universitet, Malmö, 2Smittskydd Skåne, Lunds
Universitet, Malmö, 3Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, 4Klinisk infektionsmedicin, Lunds
Universitet, Malmö
Bakgrund
Incidensen av aktiv tuberkulos i Sverige har dubblerats
sedan 2003, och en allt större andel av fallen drabbar utrikes födda. Även om asylsökande i Sverige erbjuds screening för både aktiv och latent tuberkulos,
avstår man ofta från behandling av latent tuberkulos
till personer utan uppehållstillstånd på grund av för-
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väntat hög risk för behandlingsavbrott. Vi har jämfört
andelen fullföljande av latent tuberkulosbehandling,
mellan asylsökande med och utan uppehållstillstånd
och övriga patienter vid infektionskliniken i Malmö,
där behandling erbjudits till asylsökande som uppfyllt
medicinska kriterier för behandling, oberoende av uppehållstillstånd.
Metod
Alla personer som behandlats för latent tuberkulos i
Malmö mellan 2008-01-01 och 2016-03-31 inkluderades. Relativ risk (RR) för avbruten behandling
beräknades för asylsökande med och utan uppehållstillstånd. Riskfaktorer för avbruten behandling undersöktes med logistisk regressionsanalys.
Resultat
Bland 606 patienter fullföljde 83.5 % behandling.
Jämfört med andra patienter var RR för avbruten behandling bland asylsökande 1.13 (95 % konfidensintervall: 0.79-1.61). RR för avbruten behandling bland
asylsökande utan uppehållstillstånd var 0.91 (95 %
konfidensintervall: 0.53-1.56) jämfört med andra
asylsökande. Andelen fullföljande personer ökade från
52.6 % 2008 till 92.2 % 2015 och 2016. Följande
faktorer var associerade med avbruten behandling:
dispensering av behandling utan förbokade besök och
tolk (p<0.001), ursprung i Mellanöstern och Nordafrika (p=0.013) och 9 månaders behandlingsduration
(p=0.004). Personer som behandlats för latent tuberkulos inför immunosuppressiv behandling hade högre
andel fullföljande jämfört med kontakter (p=0.012).
Slutsats
Vi fann jämförbara nivåer av fullföljande av latent
tuberkulosbehandling hos asylsökande med och utan
uppehållstillstånd och övriga patienter. Detta fynd
stödjer inledande av latent tuberkulosbehandling av
asylsökande, oavsett om de har erhållit uppehållstillstånd.
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(INF-P15) Följsamhet till nationella kvalitetsmål
och betydelse för utfall vid svår sepsis och septisk chock i Jönköping
Anna Fornarve1, Jesper Svefors1, Malin Bengnér2
1Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,
2Smittskydd och vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Syftet var att undersöka hur tillämpning av nationella
kvalitetsmål relaterar till vårdtid och mortalitet för patienter införda i sepsisregistret i Jönköping. Svår sepsis
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och septisk chock är livshotande tillstånd där behandling anses avgörande för utfall. Tydliga riktlinjer och
kvalitetsmål har tagits fram. Huruvida följsamhet till
dessa minskar mortalitet och vårdtid är dock sämre
beforskat. Med en retrospektiv studiedesign analyserades data från patienter införda i sepsisregistret mellan
1 januari 2007 och 31 mars 2016 i Jönköping, med
kompletterande journalgranskning. Handläggning i
förhållande till nationella kvalitetsmål för svår sepsis
och septisk chock, med avseende på tid till adekvat
antibiotika, vätskebehandling, laktatmätning och
kontroll av vitala parametrar granskades. Totalt inkluderades 221 patienter varav 88 (39,8%) kvinnor
och 132 (57,9%) män. Mortalitet under vårdtiden var
24,9% och mortalitet efter 6 månader 29,9 %. Patienter >70 år hade, i jämförelse med patienter ≤70 år,
signifikant högre mortalitet under vårdtiden (38,4%
vs. 14% P <0,001) samt högre mortalitet efter 6 månader (16,5% vs. 46,5% P <0,001). Huruvida patienterna handlagts och behandlats enligt de nationella
kvalitetsmålen för svår sepsis och septisk chock, hade
ingen betydelse för mortalitet, mortalitet efter 6-månader eller vårdtid. Hög ålder är en stark prognostisk
markör för död i svår sepsis och septisk chock. Vi fann
att följsamhet till kvalitetsmål inte tycks ha effekt på
mortalitet och vårdtid. Detta är överraskande då framför allt tid till korrekt antibiotikabehandling i andra
sammanhang visats vara avgörande för prognosen. En
förklaring skulle kunna vara att samtliga inkluderade
patienter intensivvårdats och det allmänna intensivvårdsomhändertagandet kan då ha haft en mer avgörande betydelse. En annan tänkbar orsak kan vara ett
snabbare och mer standardiserat omhändertagande av
de svårare sjuka, med sämre prognos.

(INF-P16) Har tid till positiv odling betydelse vid
candidemi?
David Ekqvist1, Carina Claesson2, Anders Johansson2, Anita Hällgren3
1Infektionskliniken, Universtitetssjukhuset, Region Östergötland, Linköping, 2IKE/Klinisk mikrobiologi, Linköpings Universitet/Universtitetssjukhuset Linköping,
Linköping, 3IKE/Infektionskliniken, Linköpings Universitet/Universitetssjukhuset Linköping, Linköping
Bakgrund
Candidaseptikemi drabbar ofta redan svårt sjuka patienter med behov av centrala infarter. Ofta kan det
på grund av blödningsrisken vara ett svårt beslut att
avlägsna dessa. Samtidig växt av samma patogen på
CVK spets och i perifer tagen blododling kan användas för att diagnositera CVK-relaterad septikemi. Vid

I n f e k t i o n sl ä k a r e n 2 · 17

16

Abstracts

bakteremi finns evidens för att använda alternativ diagnostik, utan behov av att CVKn avlägsnas; ”differential time to positivity” (DTTP) < 2h, vilket innebär
att blododlingsflaskor tagna från central venkateter
larmar minst 2 timmar tidigare än samtidigt tagen perifer blododlingsflaska. Det finns begränsad data kring
om samma resonemang kan användas vid candidemi.
Syfte
Att undersöka om candida växer ut snabbare i blododlingsflaskor dragna från bevisat koloniserade centrala
venkatetrar än i perifert tagna blododlingar tagna vid
samma tillfälle.
Metod
Individer med växt av candida i blod, från 2011-08-20
tom 2016-12-31 i Östergötland (n=156), analyserades
genom utdrag från laboratoriedata. Typ av flaska, tid
till positiv odling, odlingslokal och växt på CVK-spets
noterades. För vidare analys inkluderades individer
med positiv blododling tagen från perifer ven och central infart vid samma provtagningstillfälle och där tid
till växt registrerats, samt med växt av samma candidaart på CVK-spets. DTTP har sedan jämförts. I Region Östergötland används blododlingsflaskor av typen Bactec plus (aerob/anaerob) samt Bactec Mycosis.
Resultat
Totalt 13 patienter och 14 provtagningstillfällen uppfyllde inklusionskriterierna. DTTP (n=14) var i median 452 minuter (-1950 – 4582 min). Om endast
flaskor med växt av candida albicans inkluderades
(n=9) var skillnaden i tid i median 720 min (-270 –
4582min) där ett negativt värde innebär att flaskorna
larmat tidigare i perifert tagna odlingar än i centralt
tagna odlingar.
Betydelse
Att det föreligger en tidsskillnad mellan centralt- och
perifert tagna odlingar i detta material antyder möjlighet att identifiera en tidsgräns som indikerar CVK-relaterad candidemi. För att testa denna hypotes behöver ett större material analyseras.
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(INF-P17) En observationell prospektiv studie av
aerokockorsakad urinvägsinfektion
Mohammad Oskooi1, Torgny Sunnerhagen1, Erik
Senneby2, Magnus Rasmussen1
1Avdelningen för infektionsmedicin, Lunds Universitet,
Lund, 2Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Skåne,
Lund

Infektio ns lä k a r e n 2 · 17

Bakgrund
Aerococcus urinae och Aerococcus sanguinicola kan
orsaka urinvägsinfektion (UVI) och antibiotikabehandlingsrekommendationer baseras enbart på in
vitro-resistenstestning och på den ytterst begränsade
kliniska erfarenheten. Vi har genomfört en prospektiv observationell behandlingsstudie av aerokock-UVI
i Skåne för att undersöka olika antibiotikaregimers
möjlighet att uppnå klinisk och mikrobiologisk utläkning.
Metoder
Patienter med urinodling med växt av aerokocker
identifierades och inkluderades under en tvåmånadersperiod 2016. Aerokockerna MIC-bestämdes med
Etester. Information om kliniska symtom vid tiden för
urinodling och om den behandling som gavs inhämtades från behandlande läkaren. Patienterna intervjuades efter genomförd behandling för att bedöma klinisk
utläkning och en kontrollurinodling utfördes för att
bedöma mikrobiologisk utläkning.
Resultat
Av 31 629 urinprov, växte det aerokocker, som uppfyllde inklusionskriterier (riklig växt, maximalt en till
icke-primärpatogen), i 144 prov. 91 patienter gav sitt
samtycke till deltagande och 72 bedömdes ha UVI.
Medianåldern var 79 år. 53 patienter hade A. urinae
UVI, medan 19 hade A. sanguinicola UVI. Nitrofurantoin var den mest använda behandlingen och
uppnådde klinisk/ mikrobiologisk utläkning 71/76 %
av fallen av A. urinae UVI, och i 42/50 % av fallen
med A. sanguinicola UVI. Ett mindre antal patienter
med A. urinae UVI behandlades framgångsrikt med
ciprofloxacin eller pivmecillinam.
Slutsatser
Våra resultat tyder på att nitrofurantoin är ett bra alternativ för behandling av cystit orsakad av A. urinae.
Ett större antal patienter måste studeras för att kunna dra slutsatser om behandlingen av A. sanguinicola
UVI.

(INF-P18) Långtidsuppföljning efter utläkt hepatit C visar kvarvarande stigmatisering och risk för
HCC även hos icke-cirrotiska patienter utan occult infektion
Charlotte Lybeck1, Erwin Brenndörfer2, Scott
Montgomery3, Soo Aleman4, Ann-Sofi Duberg1
1Infektionskliniken Örebro, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro universitet, Örebro, 2Avdelningen för La-
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boratoriemedicin, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska
universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm,
3Avdelningen för klinisk epidemiologi och biostatistik,
Universitetssjukhuset Örebro, Örebro Universitet, Örebro, 4Gastrocentrum och Infektionskliniken, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm

Ola Weiland1, Nina Weis2, Martti Färkkilä3, Frederik Nevens4, Rune Wejstål5, Lars Normann
Karlsen6, Hendrik Reesink7, Christophe Moreno8, Robert de Knegt9, Mariem Charafeddine10,
Ashley Joy10, Li Liu10, Ruxandra-Maria Stanica10,
Daniel E. Cohen10, Tami Pilot-Matias10, Jonas Söderholm10, Olav Dalgard11

Den huvudsakliga anledningen till att behandla kronisk hepatit C virus (HCV)-infektion är att förhindra
allvarliga leverkomplikationer, men också att förhindra fortsatt smittspridning och ge förbättrad livskvalitet. Målet med denna studie var att göra en långtidsuppföljning efter behandlad och utläkt infektion
för att ta reda på långtidseffekterna med avseende på
leversjukdom, virologisk utläkning inklusive ockult
HCV-infektion, samt att ta reda på attityden till alkohol och om det fanns tecken till kvarvarande psykosocial stigmatisering.nUnder åren 1990-2005 läkte totalt 97 patienter ut sin kroniska HCV-infektion med
interferonbehandling i Örebro län. Dessa patienter
erbjöds ett uppföljande besök under åren 2013-2014.
Femtiofyra patienter accepterade erbjudandet och undersöktes i median 10 år (intervall 7-21 år) efter utläkning med sustained virological response (SVR). Resterande 43 patienter, varav 5 avlidna, följdes upp genom
nationella register. Av de 54 patienter som undersöktes var 52 (96%) HCV-RNA-negativa men 2 (4%) av
dem visade sig ha spår av HCV-RNA i helblod med
högkänslig PCR-metod. Statistiskt signifikant fibrosregress vid uppföljningen konstaterades. Bland de
totalt 97 patienterna diagnostiserades dock totalt 3
fall med avancerad hepatocellulär cancer (HCC) 8-11
år efter SVR, vid 55-65 års ålder. Vid uppföljningsbesöket (n=54) rapporterade 96% av patienterna låg
eller ingen alkoholkonsumtion, 87% upplevde att de
var botade från HCV men 27% upplevde att de hade
blivit behandlade som smittsamma i vårdrelaterade
sammanhang även efter utläkt infektion. Denna studie konfirmerar att SVR leder till persisterande viral
eradikering och regress av fibros, men visar en ökad
risk för HCC många år efter SVR hos icke-cirrotiska
patienter. Detta indikerar att fler långtidsuppföljande
studier för att identifiera riskpatienter är nödvändiga.
Studien identifierar också ett problem med kvarvarande stigmatisering även efter utläkt hepatit C och att
kunskapen om HCV hos vårdpersonal är bristfällig.

1Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, Karolinska Institute at Karolinska University
Hospital Huddinge, Stockholm, 2(a) Department of Infectious Diseases, (b) Department of Clinical Medicine,
Faculty of Health and Medical Sciences, (a) Copenhagen
University Hospital, (b) niversity of Copenhagen, (a)
Hvidovre, (b) Copenhagen, Denmark, 3University of
Helsinki, Helsinki, Finland, 4University Hospital Leuven, Leuven, Belgium, 5Sahlgrenska University Hospital,
Gothenburg, 6Stavanger University Hospital, Stavanger,
Norway, 7Academic Medical Center, Amsterdam, The
Netherlands, 8CUB Erasmus Hospital, Brussels, Belgium,
9Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands,
10
AbbVie, North Chicago, IL, USA, 11(a) University of
Oslo, (b) Akershus University Hospital, Oslo, Norway
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(INF-P19) Efficacy, Safety and Long Term Outcomes
in HCV Genotype 1-Infected Patients Receiving Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir and Dasabuvir ± Ribavirin: TOPAZ-I Interim Data from Belgium, Denmark,
Finland, the Netherlands, Norway, and Sweden
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Aims
Ombitasvir/paritaprevir*/ritonavir (*identified by
AbbVie and Enanta) and dasabuvir (3-DAA) ± ribavirin (RBV) treatment is effective and safe for patients infected with hepatitis C genotype 1 (HCVGT1), including those with compensated cirrhosis.
TOPAZ-I is an ongoing global phase 3b trial, with
the primary goal to evaluate the impact of sustained
virologic response 12 weeks post-treatment (SVR12)
on liver disease progression over 5-year follow-up in
3-DAA±RBV-treated patients. We present final efficacy and safety data and interim long-term results on
liver stiffness evolution (up to post-treatment week 24
[PTW24]) and adverse clinical outcomes in patients
from Belgium, Denmark, Finland, the Netherlands,
Norway, and Sweden.
Methods
In TOPAZ-I, adults with chronic HCV-GT1 infection, treatment-naïve or interferon-therapy-experienced, without cirrhosis or with compensated cirrhosis,
received 3-DAA±RBV, per label. These interim results
included SVR12, adverse events (AEs), adverse clinical
outcomes (hepatocellular carcinoma, liver decompensation events, liver transplant, death), and liver stiffness evolution, measured using transient elastography.
SVR12 data were analyzed using the intent-to-treat
(ITT) population (missing data imputed as failures).
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Results
Among the 125 patients (table), SVR12 was 98%
(122/125): one patient was lost to follow-up and two
patients had missing SVR12 data. AEs occurring in
>10% of patients are listed in table. Two patients discontinued study drug due to an AE. Grade 3 and 4 laboratory abnormalities were rare. Four patients experienced serious treatment-emergent AEs, one deemed
related to both DAAs and RBV: liver failure at week 8
in a cirrhotic patient. This was the only adverse clinical
outcome reported to date. Preliminary data (PTW24)
show liver stiffness decrease in cirrhotic patients (median change from baseline [min, max], kPa: GT1b,
-7.2 [-7.6, -6.7]; GT1a, -6.2 [-13.2, 2.3]).
Conclusions
These regional TOPAZ-I results confirm the efficacy
and safety of 3-DAA±RBV in HCV-GT1-infected patients. Adverse clinical outcomes were rare. Liver stiffness decrease was observed in cirrhotic patients.
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(INF-P20) A Randomized, Controlled, Phase 3
Trial of Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir or
Sofosbuvir/Velpatasvir for 12 Weeks in Direct
Acting Antiviral-Experienced Patients with Genotype 1-6 HCV Infection: The POLARIS-4 Study
Stefan Zeuzem1, Steven L. Flamm2, Myron J.
Tong3, John M. Vierling4, Stephen Pianko5, Peter Buggisch6, Victor de Ledinghen7, Robert H.
Hyland8, Xiaoru Wu8, Evguenia S. Svarovskaia8,
Luisa M. Stamm8, Diana M. Brainard8, Mani Subramanian8, John G. McHutchison8, Elizabeth C.
Verna9, Meena B. Bansal10, Charles S. Landis11,
Simone I. Strasser12, Curtis Cooper13, Jenny Riazzoli14
1Johann Wolfgang Goethe University Medical Center,
Frankfurt, Tyskland, 2Northwestern University, Chicago,
USA, 3Huntington Medical Research Institutes, Pasadena, USA, 4Baylor College of Medicine, Houston, USA,
5Monash University, Clayton, Australia, 6ifi-Institute for
Interdisciplinary Medicine, Hamburg, Tyskland, 7University Hospital of Bordeaux, Pessac, Frankrike, 8Gilead
Sciences, Inc, Foster City, USA, 9Columbia University
Medical Center, New York, USA, 10Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA, 11University of
Washington, Seattle, USA, 12Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia, 13Ottawa Hospital, Ottawa, Canada, 14Gilead Sciences Nordic, Solna
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Introduction
For a small proportion of patients who do not achieve
a sustained virologic response with DAA-based regimens, there is currently an unmet medical need. Sofosbuvir (SOF) and velpatasvir (VEL) are pangenotypic
inhibitors of the HCV NS5B and NS5A proteins,
respectively, and voxilaprevir (VOX, GS-9857) is a
pangenotypic HCV NS3/4A protease inhibitor. This
Phase 3 study evaluates treatment with a SOF/VEL/
VOX fixed dose combination for 12 weeks and SOF/
VEL for 12 weeks as salvage regimens in DAA-experienced patients who had not previously received an
NS5A inhibitor.
Methods
Patients at 101 sites were enrolled and those with
genotypes 1, 2 or 3 were randomized 1:1 to receive open-label SOF/VEL/VOX or SOF/VEL for 12
weeks, stratified according to genotype and cirrhosis
status. Patients of all other genotypes were assigned
to receive SOF/VEL/VOX for 12 weeks. DAA-experienced patients who previously were treated with an
NS5A inhibitor or with an NS3/4A protease inhibitor
in combination with ribavirin and Peg-IFN were excluded. The primary endpoint evaluates the superiority of the sustained virologic response 12 weeks after
treatment (SVR12) of each treatment to a pre-specified performance goal of 85%.
Results
Of the 333 patients who were randomized and treated, 77% were male, 86% were white, 18% had the
IL28B CC genotype, 46% had compensated cirrhosis and 40% had genotype 1 HCV infection. Overall,
97% (177/182) of the patients in the SOF/VEL/VOX
arm reached SVR 12 and 90% (136/151) reached
SVR12 in the SOF/VEL arm. Complete safety and
efficacy data will be presented.
Conclusions
The single tablet regimens of SOF/VEL/VOX and
SOF/VEL for 12 weeks have the potential to provide
safe, well tolerated and effective retreatment options
for patients who did not previously achieve SVR following treatment with non-NS5A inhibitor-containing DAA regimens.

(INF-P21) A Randomized Phase 3 Trial of Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir for 8 Weeks and
Sofosbuvir/Velpatasvir for 12 Weeks for Patients
with Genotype 3 HCV Infection and Cirrhosis:
The POLARIS-3 Study
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Graham R. Foster1, Alex J. Thompson2, Peter J. Ruane3, Sergio M. Borgia4, Gregory Dore5, Kimberly Workowski6, Robert H. Hyland7, Jing Wang7,
Evguenia S. Svarovskaia7, Luisa m. Stamm7, Diana M. Brainard7, Mani Subramanian7, John G.
McHutchison7, Thomas Berg8, Kosh Agarwal9,
Brian Conway10, Jordan J. Feld11, Bernard E. Willems12, Jenny Riazzoli13, Stuart K. Roberts14
1Royal London Hospital, London, UK, 2Department
of Gastroenterology, St. Vincent’s Hospital, Melbourne,
Australien, 3Ruane Medical and Liver Health Institute, Los Angeles, USA, 4William Osler Health System,
Brampton Civic Hospital, Brampton, Canada, 5St
Vincent’s Public Hospital, Sydney, Australien, 6Emory
University, Atlanta, USA, 7Robert H. Hyland, Gilead
Sciences, Inc, Foster City, USA, 8Medical Department
of Hepatology and Gastroenterology, Charite Universitatsmedizin, Berlin, Tyskland, 9Institute of Liver Studies,
Kings College Hospital, London, UK, 10Vancouver Infectious Disease Research and Care Centre, Vancouver, Canada, 11Toronto Western Hospital Liver Centre, Toronto,
Canada, 12Centre Hospitalier de l’Universite de Montreal, Montreal, Canada, 13Gilead Sciences Nordic, Solna,
14
Alfred Hospital, Melbourne, Australia
Introduction
Patients with HCV genotype 3 infection, particularly
those with cirrhosis, have emerged in the current era
of DAA regimens as a more difficult to cure population. Voxilaprevir (VOX, GS-9857) is a pangenotypic
inhibitor of the HCVprotease. We hypothesized that
the addition of VOX to create a fixed dose combination targeting 3 distinct viral proteins would allow
treatment to be shortened to 8 weeks while maintaining high rates of SVR12. This Phase 3 study evaluates treatment with SOF/VEL/VOX for 8 weeks and
SOF/VEL for 12 weeks in DAA-naïve patients with
genotype 3 HCV infection and cirrhosis.
Methods
Patients were randomized 1:1 to receive open-label
SOF/VEL (400 mg /100 mg daily) for 12 weeks or
SOF/VEL/VOX (400 mg /100 mg /100 mg daily)
for 8 weeks. Patients were stratified according to their
prior treatment with an interferon-based regimen. Patients had cirrhosis defined by liver biopsy, Fibroscan
>12.5 kPa, or combined Fibrotest >0.74 and APRI
>2.0. The primary endpoint compares the sustained
virologic response 12 weeks after treatment (SVR12)
of each treatment, to a pre-specified historic control
rate of 83%. Secondary endpoints included safety and
tolerability, viral resistance, and additional efficacy
outcomes.
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Results
Of 219 patients randomized and treated, all had cirrhosis, 72% were male, 89% were white, 42% had the
IL28B CC genotype, and 30% had previously failed
treatment with an interferon-based regimen. Treatment with the single tablet regimen of SOF/VEL/
VOX for 8 weeks or SOF/VEL for 12 weeks both
resulted in SVR12 96% for GT 3 cirrhotic patients.
Complete safety and detailed efficacy will be presented.
Conclusions
The single tablet regimen of SOF/VEL/VOX for 8
weeks has the potential to be a safe, well tolerated
and effective treatment option for genotype 3 patients
with cirrhosis.
(INF-P22) A Randomized Phase 3 Trial of Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir for 8 Weeks Compared to Sofosbuvir/Velpatasvir for 12 Weeks
in DAA-Naïve Genotype 1-6 HCV-Infected Patients: The POLARIS-2 Study
Ira M Jacobson1, Tarik Asselah2, Ronald Nahass3,
Bal R. Bhandari4, Albert Tran5, Robert H. Hyland6, Luisa M. Stamm6, Hadas Dvory-Sobol6,
Yanni Zhu6, Diana M. Brainard6, Mani Subramanian6, John G. McHutchison6, Stephen Shafran7,
Mitchell Davis8, Catherine A. Stedman9, Eric
Lawitz10, Jenny Riazzoli11, Edward J. Gane12
1Department of Medicine, Mount Sinai Beth Israel,
New York, USA, 2Service d’Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy, Frankrike, 3ID Care, Hillsborough, USA,
4Gastroenterology & Nutritional Medical Services,
Bastrop, USA, 5Digestive Center, Centre Hospitalier
Universitaire de Nice, Nice, Frankrike 6Gilead Sciences, Inc, Foster City, USA, 7Department of Medicine,
University of Alberta, Edmonton, Kanada, 8Digestive
Care-South Florida Center of Gastroenterology, Wellington, USA, 9Gastroenterology Department, Christchurch
Hospital, Christchurch, New Zealand, 10Texas Liver Institute, University of Texas Health Science Center, San
Antonio, USA, 11Gilead Sciences Nordic, Solna, 12Auckland Clinical Studies, Auckland, New Zealand
Introduction
Voxilaprevir (VOX, GS-9857) is a pangenotypic
HCV protease inhibitor. This Phase three study
(NCT02607800) compared treatment with SOF/
VEL/VOX fixed dose combination (FDC) for 8 weeks
to SOF/VEL FDC for 12 weeks in direct acting antiviral agent (DAA)-naïve patients with genotype 1-6
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HCV infection with and without compensated cirrhosis.
Methods
Genotype 1-4 HCV-infected patients were randomized to receive open-label SOF/VEL/VOX (400 mg
/100 mg /100 mg daily) for eight weeks or SOF/VEL
(400 mg/100 mg daily) for 12 weeks, stratified according to HCV genotype, prior treatment with an interferon-based regimen, and cirrhosis status. Patients
with other genotypes were enrolled in the SOF/VEL/
VOX treatment arm. Patients with genotype 3 HCV
infection and cirrhosis were excluded from this study
but eligible for another Phase 3 trial (POLARIS-3).
The primary endpoint is SVR12 with a pre-specified
non-inferiority margin of 5%.
Results
Of 941 HCV-infected patients enrolled and treated,
52% were male, 80% were white, 18% had cirrhosis, 23% had failed prior interferon-based therapy,
32% had the IL28B CC genotype; the median HCV
RNA was 6.3 log10 IU/mL. HCV RNA declined
rapidly in both treatment groups with > 90% of patients becoming HCV RNA < LLOQ at treatment
week 4. No patient experienced on-treatment virologic breakthrough. 476/501 (95%) reached SVR in
the 8 week SOF/VEL/VOX arm compared to 98%
(432/440) in the 12 week SOF/VEL arm. Safety and
detailed efficacy data per genotype will be presented.
Conclusions
Treatment with the single tablet regimens of either
SOF/VEL/VOX for 8 weeks or SOF/VEL for 12
weeks resulted in high SVR12 rates and was safe and
well tolerated in genotype 1-6 DAA-naive patients
with and without compensated cirrhosis.
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(INF-P23) Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir for
12 Weeks as a Salvage Regimen in NS5A Inhibitor-Experienced Patients with Genotype 1-6 Infection: The Phase 3 POLARIS-1 Study
Marc Bourliere1, Stuart C Gordon2, Alnoor
Ramji3, Natarajan Ravendhran4, Tram T. Tran5,
Robert H. Hyland6, Jie Zhang6, Hadas Dvory-Sobol6, Luisa M. Stamm6, Diana M. Brainard6, Mani
Subramanian6, John G. McHutchison6, Ziad Younes7, Michael P. Curry8, Eugene R. Schiff9, K.
Rajender Reddy10, Jenny Riazzoli11, Michael P.
Manns12
1Hospital Saint Joseph, Marseille, Frankrike, 2Henry
Ford Health System, Detroit, USA, 3St Paul's Hospi-
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Medical Center, Boston, USA, 9University of Miami,
Miami, USA, 10University of Pennsylvania Hospital,
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Hannover Medical School, Hannover, Tyskland
Introduction
For patients who have failed a regimen with an NS5A
inhibitor, there is currently concern about long-lasting
NS5A resistance-associated substitutions and currently no approved retreatment option. Sofosbuvir (SOF)
and velpatasvir (VEL) are pangenotypic inhibitors
of the HCV NS5B and NS5A proteins, respectively,
and voxilaprevir (VOX, GS-9857) is a pangenotypic
HCV NS3/4A protease inhibitor. This Phase 3 study
evaluates treatment with a SOF/VEL/VOX fixed dose
combination for 12 weeks in patients who previously
received an NS5A inhibitor.
Methods
Patients at 108 sites were enrolled. Eligible patients
had received at least 4 weeks of a prior NS5A inhibitor-containing regimen. Those with HCV genotype
(GT) 1 were randomized 1:1 to receive SOF/VEL/
VOX (400mg/100mg/100mg) or matching placebo
daily for 12 weeks, stratified by the presence or absence of cirrhosis. Patients of all other GTs were assigned
to receive SOF/VEL/ VOX for 12 weeks. The primary
endpoint evaluates the superiority of the sustained virologic response 12 weeks after treatment (SVR12) to
a pre-specified performance goal of 85%.
Results
Of 415 patients treated, 77% were male, 78% were
white, 18% had the IL28B CC genotype, 41% had
compensated cirrhosis, and 73% had GT 1 HCV infection. The majority of patients had DAA experience
with an NS5A inhibitor given in combination with an
NS5B inhibitor, and the most common prior treatment regimen was ledipasvir/SOF (66%). 253 of 263
patients reached SVR12 (96%). Treatment with SOF/
VEL/VOX has been well tolerated, complete safety as
well as detailed efficacy data will be presented.
Conclusions
The single tablet regimen of SOF/VEL/VOX for 12
weeks has the potential to be a safe, well tolerated and
effective treatment for patients who previously failed
an NS5A inhibitor-containing DAA regimen, a group
that currently has limited retreatment options.
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(INF-P24) Safety and tolerability of human immunoglobulin G, 20%, administered subcutaneously (scig 20%): final analysis of a phase 2/3
study in patients with primary immunodeficiencies in Europe
Alexander Rosendahl1, Michael Borte2, Beata
Dérfalvi3, Laszlo Maródi4, Werner Engl5, Barbara
McCoy6, Heinz Leibl5, Leman Yel6
1Presenting on behalf of the authors, Shire, Stockholm,
2ImmunoDeficiencyCenter Leipzig (IDCL), Hospital
St. Georg Leipzig, affiliated to the University of Leipzig,
Leipzig, Germany, 3Szent László Hospital, Budapest,
Hungary, 4Medical and Health Science Center, University of Debrecen (LM), Debrecen, Hungary, 5Shire, Vienna, Austria, 6Shire, Cambridge, MA, USA
Background
SCIG 20% is a ready-for-use, highly-purified human
immunoglobulin G (IgG) liquid preparation for subcutaneous administration. We report the final analyses
of a phase 2/3 study of SCIG 20% in patients with
primary immunodeficiencies (PID) aged ≥2 years in
Europe.
Materials and Methods
In Epoch 1, IgG 16% subcutaneous or IgG 10% intravenous was administered at pre-study doses for 3
months. In Epoch 2, SCIG 20% was administered
weekly for 12 months at Epoch 1 doses. The primary
endpoint was the rate of validated acute serious bacterial infections (VASBIs).
Results
Forty-nine patients (aged 2–67 years) started the
study; 1 discontinued due to pregnancy in Epoch 1;
45 completed the study through Epoch 2 (discontinuations due to local pain [n=1]; personal reasons
[n=2]). During SCIG 20% treatment (n=48), 1 VASBI (pneumonia, moderate in severity) was reported;
the infection rate was 4.38/patient-year. No serious
adverse events (AEs) were considered related to any
treatment. During SCIG 20% treatment, 121 out of
2349 (5.2%) infusions were associated with ≥1 local,
treatment-related AE (in 17/48 [35%] patients)—all
were mild to moderate in severity. No severe systemic
treatment-related AEs were reported, and 99.8% of
infusions were completed without interruption, stopping or slowing the rate (median sites/infusion = 2;
range 1–5).
Conclusion
SCIG 20% provided an effective and well-tolera-
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ted therapy, with no dose adjustments needed from
pre-study Ig dose.

(INF-P25) Retrospective review of needle length
and other considerations during hyaluronidase-facilitated subcutaneous administration of
immunoglobulin (fSCIG)
Alexander Rosendahl1, Peg Gruenemeier2, Carol
Ernst3, Tamara Palagashvili4, Kimberly Duff5
1Presenting on behalf of the authors, Shire, Stockholm,
2BioRx, Cincinnati, OH, USA, 3BioRx, Alexandria,
KY, USA, 4Shire, Chicago, IL, USA, 5Shire, Knoxville,
TN, USA
Background
Patients requiring immunoglobulin (Ig) replacement
may receive Ig intravenously (IVIG) every 3-4 weeks;
subcutaneously (SCIG; conventional), usually every
1-2 weeks (1‒4 needle sticks/weekly dose); or subcutaneously, facilitated by recombinant human hyaluronidase (fSCIG, HyQvia); every 3-4 weeks (1-2
needle sticks). Among infusion considerations for
subcutaneous administration, needle length is important to enhance local tolerability and prevent Ig leakage. No objective needle length data exists for SCIG
and fSCIG for which infusion volumes can be as low
as 15 mL or as high as 600 mL. We present data on
needle length in relation to body mass index (BMI) in
fSCIG-treated patients to assist in providing guidance
for choosing appropriate needle length as well as other
considerations during fSCIG administration.
Materials and Methods
Data were collected from fSCIG-treated patients affiliated with BioRx specialty pharmacy in the United
States. BMI weight status category was calculated and
correlated with needle lengths. Other infusion parameters included: fSCIG dosing, average volume per
infusion site, and number of infusion sites.
Results
Overall, 112 patients (aged 16‒82 years) who completed fSCIG ramp-up were evaluated (mean BMI 30.4
[17.6‒64.0]). The median volume per infusion site
was 300mL (range 100‒600mL). Fifty-eight percent
used one infusion site vs 42% used two sites. Thirty-six percent of patient switched from one to two infusion sites and 17% switched from 9 mm to 12 mm
needle. A trend for the use of longer needle length
with higher BMI patients was observed.
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Conclusions
This study provides insight into needle length and
other considerations in patients treated with fSCIG.

i 37°C över natt. Dag 2 kokas proven i 100°C i 10 minuter för inaktivering av proteinas K. Total hands-on
tid ungefär 4 h för 24 prov.

Abstract inskickade till de
mikrobiologiska föreningarna

Resultat
Mängden DNA har visat sig vara dubbelt så hög för
biopsier extraherade med värmemetoden jämfört med
xylen, medelvärdet för β-globin var 5525 kopior för
värmemetoden jämfört med 2554 kopior för xylenextraherat. Medelvärdet för HPV16 följde samma trend,
104273 kopior värme-extraherat vs 50133 kopior för
xylenextraherat. Värmeextraktionen gav ett bättre resultat även vid HPV genotypning med MGP PCR
och Luminex då 10 % av de xylenextraherade proven
behövde spädas för ett positivt resultat mot 0 av de
värmeextraherade. Dessutom ger värmemetoden ett
renare utbyte, mindre inhibitorer, vilket leder till mindre efterarbete, spädning. Vi har efter utvärderingen
fasat ut xylenextraktion helt. Bara det senaste året extraherades >2000 tumörbiopsier med värme metoden.
Slutsats: En xylenfri och stabil extraktions metod för
FFPE biopsier befanns vara mer stabil, effektiv och
mindre hälsofarlig för både personal och miljö.

Muntliga
presentationer
(MI-O1) Xylenfri DNA extraktion av FFPE
block: utvärdering och implementering

1

Camilla Lagheden (1), Carina Eklund (1), Joakim
Dillner (1)
(1) Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Bakgrund
Formalin-fixerade paraffin-inbäddade (FFPE) biopsier
har arkiverats i patologarkiv i decennier. Från arkiverade block kan DNA extraheras och användas för
molekylärbiologiska analyser flera år efter diagnos,
exempelvis HPV-genotypning vid livmoderhalscancer. Tidigare ”golden standard” extraktionsmetod med
xylen är hälsofarlig för både personalen och miljön.
När det finns fullgoda alternativ till användning av
hälsovådliga kemikalier skall dessa användas. Xylenextraktion är dessutom mer tidskrävande och efterlämnar mer hälsofarligt avfall. Vi validerade en xylenfri
metod framtagen på Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), Atlanta, Georgia, USA. (Lagheden et al. J Clin Virol. 2016).
Metod
I valideringsstudien snittades samma block för extraktion med båda metoderna på Histocenter AB i Göteborg. Extrakten analyserades sedan parallellt, mot
samma kontroller och standardkurvor, i alla analyser.
Snittat FFPE material extraherades med 1) Qiagen
Blood and Tissue kit enligt företagets beskrivning med
förändringen ett extra värmesteg, 120°C i 20 min och
proteinas K inkubering i 65°C över natt. Proven eluerades i 100 µL AE-buffert. Total hands-on tid ungefär
2 h för 24 prov. 2) Inkubering med xylen i 50°C, 30
minuter, 10 minuter centrifugering x2 följt av tvätt
med etanol, 10 minuter centrifugering x2. Lufttorka
pellet, inkubering i digestion buffert med proteinas K
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(MI-O2) The effect of dietary fibres on antibiotic resistant bacteria in gut microbiota of older
adults reporting GI symptoms
Jana Jass (1), Annica Kinnunen (1), Frida Fart (3),
John-Peter Ganda Mall (2,3), Robert J Brummer
(2), Carl Mårten Lindqvist (2), Ida Schoultz (3).
(1) School of Science and Technology, The Life Science
Centre, Örebro University (2) School of Medicine and
Health, Nutrition Gut Brain Interactions Research
Centre, Örebro University (3) School of Medicine and
Health, Nutrition and Physical Activity Research Centre, Older Persons Health and Living conditions, Örebro
University
Despite the substantial number of older adults suffering from gastrointestinal (GI) symptoms, little is
known regarding the mechanisms behind these problems. Furthermore, therapeutic strategies directed
towards age-associated gut problems do not currently
exists. We conducted a randomised, placebo-controlled trial (RCT) to elucidate if dietary prebiotic fibres
can modulate the level of antibiotic resistance markers
in the gut microbiota and decrease GI symptoms. Sixty older adults (≥ 65 years) representing the general
Swedish population were enrolled in the RCT. The
subjects were divided into three intervention groups
and randomized to a 6-week daily supplement of
wheat-derived fibre, oat-derived fibre, or placebo.
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Twenty-one study participants were identified to
suffer from moderate constipation and/or diarrhoea
as assessed by a score ≥3 on the questionnaire based
Gastrointestinal Symptoms Rating Scale (GSRS). Of
these, 13 subjects were further investigated for the
presence of antibiotic resistance markers. The primary
outcome measure was set to the changes of symptoms
as judged by GSRS. Stool samples were collected from
the participant and instantly frozen at -20oC and
transported to the lab within one week until DNA
extraction. The presence of antibiotic resistance markers was evaluated in participants before and after the
intervention using the Qiagen microbial DNA qPCR
array for antibiotic resistance genes. Intervention with
wheat-derived prebiotic fibres (n=4) resulted in either
equal or lower numbers of antibiotic resistance markers, while the placebo (n=5) or oat-derived prebiotic
fibers (n=4) supplement resulted in equal or higher
numbers of antibiotic resistance genes. Differences
between groups were significant (Fisher’s exact test,
p=0.03). Furthermore, we observed that wheat-derived prebiotic fibres seem to decrease constipation and
diarrhoea among older adults, although the differences between baseline and intervention were not statistically significant. In conclusion, our results suggest
that both GI symptoms among older adults and the
presence of increased antibiotic resistance markers
may be positively influenced by prebiotic fibres and
this may be an effective therapeutic strategy to improve overall gut health.
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(MI-O3) Antibiotic resistant, “promiscuous”, and
sensitive Escherichia coli types in our microbiota
Roland Möllby (1), Inger Kühn (1), Young-Keun
Kwak (1), Patricia Colque-Navarro (1), Ingemar
Ernberg (2).
(1)Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, SE-171 77 Stockholm, Sweden
(2)Fibflo group, Department of Microbiology, Tumor
and Cell Biology, Karolinska Institutet,SE-171 77 Stockholm, Sweden
Aims
The aims of the study were to determine the diversity and the stability of the indicator bacterium E. coli
in adult individuals during 7 weeks, and to find out
whether antibiotic resistance seemed to be present in
certain clones in the flora, or whether it seemed to be
randomly distributed among different clones, indicating that promiscuous resistance genes are common
among intestinal E. coli.
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Materials and methods
One hundred and fifteen faecal samples from 20
healthy adult individuals, without recent antibiotic
consumption, were studied. From each individual,
samples were collected weekly seven times. When available, eight E. coli colonies were picked from each
sample and each colony was simultaneously phenotyped by biochemical fingerprinting (PhP typing)*
and resistance determination to 10 different antibiotics (AREB method)*. In total, 841 confirmed E. coli
isolates were investigated (average 42 per individual)
with respect to their phenotypes and antibiotic resistance profiles.
Results
An average of 4.1 PhP types was found in each individual. The same type was usually found in several
samples from an individual, but about 50 % of the
individuals changed their dominating E. coli strain at
least once during the study. Resistance to at least one
antibiotic was determined in 54 % of the isolates, and
to two or more antibiotics in 41 % of the isolates. One
PhP type usually dominated the flora in each sample.
One third of the PhP-types showed heterogeneous resistance profiles. Analysis of all isolates together revealed that four PhP types were found in several individuals. The most common type was found in 13 % of all
isolates and in eight individuals, and was very seldom
associated with any resistance (only 9/106 isolates),
whereas the second most common type, found in 4 %
of all isolates and in four individuals, was associated
with resistance in 42/44 isolates.
Conclusions
Resistance to antibiotics was common in the E. coli
studied. A third of the isolates seemed to belong to
PhP types with a constant resistance pattern (Constant
Types, CT), while another third belonged to PhP types showing very varying or “promiscuous” resistance
patterns (Promiscuous Types, PT), also in the same
individual, which could be due to transfer of resistance genes in the faecal flora. Furthermore, absence of
resistance also seemed to be associated with certain
PhP types (Sensitive Types, ST) containing the last
third of the E. coli isolates. This last finding could indicate that certain clonal groups of E. coli are more
“protected” than others against picking up antibiotic
resistance genes. *See poster “Antimicrobial resistance
among Escherichia coli in wastewater seem to reflect
resistance among Escherichia coli in the society” by
Kwak et al.
(MI-O4) The potential role of migratory birds in
the spread of ticks and tick-borne pathogens
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Peter Wilhelmsson (1), Thomas G. T. Jaenson (2),
Pontus Lindblom (1), Conny Tolf (3), Erik Salaneck
(4,5), Björn Olsen (4,5), Jonas Waldenström (3),
Per-Eric Lindgren (1,6)
(1) Division of Medical Microbiology, Department of
Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden (2) Medical Entomology
Unit, Department of Organismal Biology, Evolutionary
Biology Centre, Uppsala University, Uppsala, Sweden (3)
Center for Ecology and Evolution in Microbial Model
Systems (EEMiS), Linnaeus University, Kalmar, Sweden
(4) Infectious Diseases, Department of Medical Science, Uppsala University, Uppsala, Sweden (5) Zoonosis
Science Center, IMBIM, Uppsala University, Uppsala,
Sweden (6) Medical Services, Department of Microbiology, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden
Introduction
Migrating birds may act as reservoirs for tick-borne
pathogens and may also disperse pathogen-infected
ticks to distant localities. The aim of this study was to
investigate tick infestation patterns in migrating birds
in Sweden and determine the prevalence of tick infection by Borrelia bacteria, Tick-borne encephalitis virus
(TBEV).
Material and Methods
During March-November in 2009, ticks were collected from migratory birds captured at Ottenby bird observatory on the Swedish island of Öland in the Baltic
Sea. Ticks were removed from birds, identified and
analyzed by quantitative real-time PCR techniques for
the presence of Borrelia bacteria and the TBE virus
(TBEV).
Results
Among a total of 1,117 tick specimens three genera,
Haemaphysalis, Hyalomma and Ixodes, were recorded. I. ricinus and I. frontalis were the most common
tick species infesting birds. The European robin (Erithacus rubecula) had the broadest diversity of infesting tick species. The tree pipit (Anthus trivialis) had
the highest mean tick infestation intensity. Borrelia-bacteria were detected in 26% (285/1,117) of the
ticks while no TBEV infection could be found. Seven
Borrelia species were identified and, for the first time,
B. turdi was recorded in ticks collected in Sweden.
The number of Borrelia cells per tick specimen ranged from 2.0 × 100 to 7.0 × 105. Ticks infected with
B. miyamotoi contained a significantly higher mean
number of spirochaetal cells than ticks infected with
Lyme borreliaes. In tick larvae, B. garinii and B. miyamotoi were the most prevalent Borrelia species. The
Whitethroat (Sylvia communis) and the European ro-
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bin may be important reservoirs for these two Borrelia
species.
Conclusions
This study has provided valuable information regarding the tick fauna parasitizing birds in Sweden and
the prevalence of different Borrelia species and the
TBEV in ticks infesting migrating birds.

(MI-O5) Bakteriemi med Actinotignum i Skåne –
en retrospektiv studie med 57 fall
Erik Senneby (1)(2), Hanne Pedersen (1), Magnus
Rasmussen (1)
(1) Avdelningen för infektionsmedicin, Institutionen för
Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet. (2)Medicinsk
Service, Labmedicin, Klinisk mikrobiologi, Lund
Bakgrund
Actinotignum (tidigare Actinobaculum) är ett genus
bestående av tre arter (A. schaalii, A. sanguinis, A.
urinale). Dessa är fakultativt anaeroba Grampositiva
stavar som växer bäst anaerobt eller i CO2. A. schaalii
kan orsaka urinvägsinfektioner och bakteriemi men
antalet fall av Actinotignum-infektioner som tidigare har rapporterats har varit få, troligtvis beroende på
svårigheter med artidentifikation innan MALDI-TOF
MS introducerades. Syftet med den här studien var
att beskriva incidens, klinisk presentation och prognos
vid Actinotignum-bakteriemi. Material och Metod
Actinotignum-isolat i blododlingar mellan 2012-0101 och 2016-03-31 identifierades retrospektivt i databasen på Klinisk Mikrobiologi, Lund, som tar emot
prover från sjukvården i hela Skåne. MALDI-TOF
MS användes för primär artidentifikation. Sekvensering av 16S rRNA-genen utfördes då MALDI-TOF
MS gav poäng <2.0. För bestämning av MIC-värden
användes Etest på MH-F-plattor som inkuberades
anaerobt 24-48 timmar. Patientjournaler granskades
och variabler såsom ålder, underliggande sjukdomar,
symtom, behandling och utfall noterades. Fishers exakta test och Mann-Whitney U-test användes för statistiska beräkningar.
Resultat
Totalt identifierades 58 episoder med Actinotignum-bakteriemi (A. schaalii n=53, A. sanguinis n=1,
A. urinale n=2, Actinotignum species n=3), vilket
motsvarar en incidens på 11 fall per miljon invånare.
Tjugonio patienter (51 %) hade Actinotignum i renkultur i blodet. Hos de patienter med polymikrobiell
bakteriemi var fynd av Aerococcus species vanligast
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(n=9). Växt av A. schaalii fanns endast i en urinodling.
Alla isolat som undersöktes (n=54) hade låga MIC-värden för benzylpenicillin, cefotaxim och vankomycin.
MIC-värden för klindamycin, erytromycin och gentamicin varierade, medan höga MIC-värden noterades
för trimetoprim och ciprofloxacin. Medianåldern var
82 år och 72 % var män. En majoritet av patienterna
(61 %) hade urogenitala sjukdomar, där den vanligaste
var benign prostatahyperplasi (n=16). Det vanligaste
symtomet var feber (61 %). Trettiosex patienter (63
%) bedömdes ha urinvägsfokus och 31 patienter (54
%) utvecklade svår sepsis. Nästan alla patienter (93 %)
erhöll empirisk behandling med antibiotika för vilka
Actinotignum-isolaten bedömdes vara känsliga. Fem
patienter vårdades på IVA och 9 patienter (16 %) avled under vårdförloppet.
Konklusion
Våra resultat visar att bakteriemi med Actinotignum är
vanligare än vad som tidigare rapporterats och att de
patienter som drabbas ofta är äldre män med underliggande urologiska tillstånd. Många patienter utvecklar
svår sepsis med en relativt hög dödlighet. Urinvägsfokus bör misstänkas trots att Actinotignum sällan
rutinmässigt växer i urinodlingar. Troligtvis är betalaktam-antibiotika rimligt som behandling.
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Resultat
I den friska gruppen var 31% positiva i PCR för D.
fragilis. Hos friska vuxna (>18 år) var prevalensen 29%
och hos friska barn (<18 år) 44%. I patientgruppen
var förekomsten av D. fragilis 21%. Skillnaden i förekomst av D. fragilis mellan friska vuxna och vuxna
patienter var signifikant (29% resp 12%, p<0,001).
Ingen signifikant skillnad sågs i förekomst mellan friska och sjuka barn (44% resp 40%, p=0,578). Mellan
kön, tid på året eller kommun sågs inga signifikanta
skillnader i förekomsten av D. fragilis. Bland patienterna noterades ingen skillnad i D. fragilis förekomst
mellan de som hade respektive de som inte hade andra
patogener i faeces-provet.
Slutsats
D. fragilis hittades i stor utsträckning hos både barn
och vuxna utan mag-tarm-symtom medan förekomsten av D. fragilis hos vuxna med symtom var betydligt lägre. Förekomsten hos barn var däremot lika hög
oavsett symtom eller inte och hittades hos knappt hälften av alla barn. Dessa fynd talar för att D. fragilis inte
orsakar mag-tarm-symtom.

(MI-O7) Herpesvirus i hjärnan hos
alzheimerspatienter

(MI-O6) Hög förekomst av Dientamoeba fragilis
hos friska tyder på låg patogenicitet

Jan Olsson (1), Hugo Lövheim (2), Eloise Kok (3),
Fredrik Elgh (1)

Emma Löfström, Anna Eringfält, Peter Nilsson,
Arne Kötz.
Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien Region Halland

(1) Institutionen for Klinisk Mikrobiologi, Virologi,
Umeå Universitet (2)Institutionen för Samhällsmedicin
och Rehabilitering, Geriatik, Umeå Universitet (3) Department of Forensic Medicine, University of Tampere

Bakgrund
Dientamoeba fragilis är en protozo vars livscykel är
okänd och vars patogena betydelse inte är klarlagd. Tidigare studier visar stor variation i prevalens. Få studier
har undersökt förekomsten av D. fragilis hos friska.
Metod: Under tidsperioden mars 2015- mars 2016
tillfrågades 2000 slumpmässigt utvalda Hallänningar
mellan 1-75 år om deltagande i studie där förekomsten av D. fragilis i faeces hos friska skulle undersökas. Totalt kunde 315 personer inkluderas i gruppen
Friska och ålder, kön, kommun, månad, enkätsvar och
resultat av D. fragilis-PCR noterades. Under samma
tidsperiod, granskades alla faeces-prover som kom
till Mikrobiologen. Patientprov (ålder 1-75 år) från
öppenvården där remittenten angett diarré och/eller
buksmärta >10 dagar inkluderades i gruppen Patienter. Totalt inkluderades 682 patienter och mediantid
för symtomduration var 4 veckor.

Herpes simplex virus typ1 (HSV1) är ett neurotropt
virus som orsakar ett antal sjukdomar; främst herpes
labialis (munsår), herpes simplex-encefalit (HSE) och
vissa fall av genital herpes. Infektionen är mycket vanlig, en majoritet av befolkningen är bärare av antikroppar mot HSV1. Primärinfektionen, med de tydliga
kliniska symptomen, följs av en infektionsfas där viruset infekterar sensoriska neuron, ofta trigeminus, och
där går in i ett vilande tillstånd och kan ligga latent i
decennier. Spridning sker också i betydande omfattning till centrala nervsystemet. Reaktivering tillbaka
till lytisk infektion kan ske från latent HSV1, och då
spänner symptomen från munsår till allvarlig neuronal skada. Reaktiveringsmekanismerna är inte till fullo kända, klart är att patientens status (co-sjuklighet,
kroppslig och mental stress, immunsvars- och andra
genetiska faktorer mm) spelar stor roll. Reaktivering
av HSV1 som ligger latent i hjärnan ger i värsta fall
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HSE, ett mycket allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Men vad innebär en reaktivering i begränsad omfattning, där den lytiska infektionen endast påverkar
ett begränsat antal hjärnneuron och därefter hejdas?
Vår övergripande hypotes är att sådana händelser ökar
risken för att patienten ska utveckla Alzheimers sjukdom (AS). Syftet med projektet är att visa samband
mellan herpesvirus och Alzheimertypiska hjärnförändringar genom att detektera HSV1-DNA i hjärnvävnad
från Alzheimers-patienter samt från personer som inte
har Alzheimers sjukdom, utan som avlidit plötsligt och
oväntat av andra orsaker. Projektets material består av
snitt från paraffininbäddad hjärnvävnad, från två konsekutiva serier (om totalt 1603 personer) från rättsmedicinska obduktioner vid universitetet i Tammerfors,
Finland. Prov är tagna från upp till 16 lokaler i hjärnan
inkluderat områden med särskild relevans för Alzheimers sjukdom, som t.ex. Hippocampusområdet. Arbetsgången innebär att 20µm tjocka snitt hyvlas med
mikrotom från paraffinklossar under aseptiska rutiner.
Detta sker i Tammerfors. Snitten läggs i eppendorfrör och skickas till vårt lab, där vi avparaffiniserar och
rehydrerar vävnaden samt extraherar total-DNA med
preparationsrobot. Mängden HSV1 DNA detekteras
med en panel qPCR-reaktioner riktad mot 60- 70bp
långa sträckor i konserverade regioner av virusgenomet och kvantifieras gentemot en HSV1-standard
med kända kopietal. Samtliga prov är sedan tidigare
karaktäriserade vad avser förekomst av tidiga Alzheimertypiska hjärnförändringar som senila plack och
neurofibrillära tangles, således kommer vi att kunna
studera om förekomst av HSV1-DNA har något samband med dessa förändringar. Materialet är sedan tidigare APOE-genotypat. Vi kommer att dels studera
vid vilken ålder och i vilken omfattning HSV1-DNA
kan detekteras i hjärnan, och dels studera om detta har
något samband med AS-typiska hjärnförändringar.
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(MI-O8) Effect of baseline Y93H RAS in Hepatitis
C genotype 3 for NS5A combination treatments:
Real-life experience from a multicenter study in
Sweden and Norway
Midori Kjellin(1), Hege Kileng(2) , Dario Akaberi(1), Anders Bergqvist(1), Ann-Sofi Duberg(3),
Lars Wesslén(4), Astrid Danielsson(5), Soo Aleman(6), Magnhild Gangsøy Kristiansen(7), Tore
Gutteberg(2), Anders Lannergård(8), Johan Lennerstrand(1)
1.Uppsala University Hospital, Clinical Microbiology,
Sweden, 2.Tromsö University Hospital, Norway 3.Örebro University Hospital, Sweden, 4.Gävle Hospital,
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Sweden, 5.Falun Hospital, Sweden, 6. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 7.Bodö Hospital, Norway
8. Uppsala University, Hospital, Infectious Medicine,
Sweden
Background
The prevalence of HCV baseline NS5A Y93H resistance associated substitution (RAS) is approximately
7% in genotype (GT)-3 of Nordic DAA-treatment
naive patients. This baseline RAS may have a negative
impact on sustained viral response (SVR) as indicated
by the ALLY-3 and ASTRAL 3 studies.
Patients and Method
Consecutive patients from Uppsala, Gävle and Tromsö (intervention group) and from Örebro, Falun,
Stockholm and Bodö (control group) were included.
In this interim report, patients with GT 3 were included in the study during Q3 2014 – Q3 2016. A
prospective intervention study was performed, where
treatment in the intervention group was based on baseline RASs and at the responsible MD´s discretion:
with Y93H e.g. prolonged daclatasvir plus sofosbuvir
treatment was often used (or Epclusa when available).
Recommended treatment, according to the National
Boards, was given to patients without baseline RASs
(i.e. Y93H) in the intervention group and for all the
patients in the control group. Ribavirin was also added
at the responsible MD´s discretion. The original study
is planned for 100 patients in each arm during Q2
2014 – Q2 2017 with a power of 90%.
Results
Preliminary results were obtained from a total of 91
patients, including an intervention group of 57, and a
control group of 34 patients. The prevalence of Y93H
in the intervention group at baseline 5.3% (3/57). The
non-SVR rates in the intervention group compared
to the control group were 8.77% (5/57) to 11.76%
(4/34), respectively. However, the limited number of
patients in the control group had lower liver damage
and more 24 week treatments than the intervention
group. Three patients with pre-existing Y93H in the
intervention group (3/57), were cured (SVR) with
prolonged, 24 weeks, NS5A-inhibitor plus sofosbuvir
treatment without ribavirin, or with Peg-INF/RBV +
sofosbuvir. Additions of ribavirin in both genotype
groups indicate a positive effect on SVR12.
Conclusion
The number of patients is too low to draw any final
conclusions regarding SVR12, but the preliminary
results indicate higher SVR12 for the intervention
group. All the three patients with pre-existing Y93H
were successfully treated in the intervention group.
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The study is ongoing and completions of patient data
are pending as well as analysis of baseline RAS Y93H
on patients from the control group.
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(MI-O9) Staphylococcus hominis vanlig i blododlingar men har sällan etiologisk betydelse
Anders Werner, Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi,
Universitetssjukhuset Örebro
Växt av koagulasnegativa stafylokocker(KNS) i blododling utgör ett kliniskt dilemma då de ofta är kontaminanter men ibland orsak till patientens infektion.
MALDI-TOF har gjort att vi rutinmässigt kan artbestämma KNS till speciesnivå. I denna studie undersöktes förekomsten av olika KNS i blododlingar och
en värdering av deras sannolikhet att vara kliniskt betydelsefulla gjordes.
Metod
En retrospektiv genomgång av alla blododlingar med
växt av KNS tagna under 9 måndader i Region Örebro
län genomfördes. Artidentifiering utfördes med MALDI-TOF (Bruker Daltonics). Scorevärde >1,7 med
samstämmigt artförslag användes i studien som gräns
för artidentifiering. Art, antal positiva flaskor och om
utsvarande läkare föreslagit kontamination noterades.
Prover med flera KNS(n=41), kvalitetsutskick (n=1)
och prover från avlidna (n=2) exkluderades. Fyndets
betydelse bedömdes utifrån en kombination av antal positiva flaskor och mikrobiologs bedömning på
svaret. Växt i enbart 1 av flera flaskor och förslag om
kontamination klassades som låg sannolikhet för etiologisk orsak och växt i 3 eller fler flaskor tillsammans
med inget förslag om kontamination klassades som
hög.
Resultat
201 provtagningstillfällen inkluderades som fördelades på 91 fynd av S. epidermidis (45%),72 S. hominis
(36%), 22 S. capitis (11%), 6 S. pettenkofferi (3%),
3 S. lugdunensis , 2 S. saprophyticus,2 S. warneri, 1
S. pasteuri, 1 S. saccharolyticus samt 1 ej artbestämd
KNS. 108 provtagningstillfällen (53%) klassades som
låg sannolikhet för etiologisk betydelse medan 23
(11%) bedömdes som hög. Detta lämnade 70 (34%)
tillfällen utanför någon av dessa två kategorier. S. epidermidis var oftare associerad med hög sannolikhet
att representera infektion (18%, n=16) jämfört med
S. hominis (4%, n=3), p <0.01. För S. pettenkofferi, S. warneri och S. saccarolyticus noterades inget fall
med hög sannolikhet för etiologisk betydelse medan
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S.pasteuri och S.saprophyticus i var sitt fall associerades med klinisk betydelse. 68% av proverna med växt
av S. hominis var provtagna vid en akutmottagning
medan andelen för S. epidermidis var 35%, p <0.01.
Andelen fynd av S. epidermidis som kom från vård
givare med högriskpatienter för KNS-infektion (IVA,
njur-, hematolog- samt onkologsektion) var 26% och
för S. hominis 3%, p <0,01.
Konklusion
Vi noterade i denna studie, baserad på modern artbestämning av stafylokocker, att S. hominis var ett näst
intill lika vanligt fynd som S.epidermidis i blododlingar men sällan associerad med etiologisk betydelse.
I vår miljö saknades förekomst av S.haemolyticus som
rapporterats vanligt i andra studier. S.hominis skulle
kanske kunna användas som markör för provtagningskontamination.

(MI-10) Serologisk korsreaktivitet mellan Anaplasma phagocytophilum och Candidatus
Neoehrlichia mikurensis samt validering av en
realtids PCR för detektion av A. phagocytophilum
Linda Wass (1), Anna Grankvist (1), Karen Krogfelt (3), Björn Olsen (4), Anna J. Henningsson (2)
Christine Wennerås (1*)
(1) Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, (2) Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, (3) Statens Serum Institut, Köpenhamn, (3) Infektionsmedicin, Akademiska Sjukhuset
Syfte och bakgrund: Föreligger det serologisk korsreaktivitet mellan A. phagocytophilum och Ca. N. mikurensis?
De två bakterierna är mycket närbesläktade med varandra och orsakar anaplasmos respektive neoehrlichios. A. phagocytophilum är en väl utforskad patogen
medan Ca. N. mikurensis är en relativt nyupptäckt
intracellulär bakterie som än så länge är icke odlingsbar. Ca. N. mikurensis är vida spridd bland fästingar
och gnagare i Europa och Asien och kan orsaka infektion hos människor, främst immunsupprimerade
patienter men även friska individer. Neoehrlichios ger
symtom som långvarig hög feber, hudutslag och lokaliserad eller generell muskelvärk. Anmärkningsvärt
är att patienter med neoehrlichios kan utveckla djupa
ventromboser, lungembolier, transitorisk ischemisk attack eller kärlaneurysm. Varför neoehrlichios orsakar
kardiovaskulära tillstånd är ännu okänt. Få patienter
med neoehrlichios kan diagnostiseras då det ännu inte
finns någon serologisk metodik för påvisning av Ca.
N. mikurensis. Då man misstänker att det föreligger
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serologisk korsreaktivitet mellan Ca. N. mikurensis
och A. phagocytophilum påbörjades en studie för att
kartlägga seroprevalens och bakterie-DNA förekomst.
Material och metod: Sammanlagt har 100 serumprover från patienter med misstänkt anaplasmos
analyserats med PCR specifik för Ca. N. mikurensis.
De analyserade patientproverna är från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (n=69), Länssjukhuset Ryhov
i Jönköping (n=20) och Statens Serum Institut i Köpenhamn (n=11). Även 12 serumprover från patienter
diagnostiserade med neoehrlichios har analyserats med
serologisk diagnostik (IFA) för A. phagocytophilum.
För att detektera aktuella infektioner orsakade av A.
phagocytophilum pågår även en validering av en A.
phagocytophilum-PCR som ämnar detektera human
anaplasmos i blod.
Resultat
Av de 100 serumprover från patienter med misstänkt
anaplasmos kom 53 % från kvinnor och 47 % från
män. Medelåldern för patienterna bakom de inskickade proverna var 55 år. Ungefär hälften (n=54) var positiva för A. phagocytophilum enligt IFA-metod och
resterande (n=46) var negativa. De positiva proverna
erhöll positiva titrar mellan 1/64 till 1/1280. Ett av
proverna (n=1) var positivt även i Ca. N. mikurensis-PCR. Fyra av de sammanlagt 12 neoehrlichiospatienterna hade antikroppar, både IgG och IgM, mot
A. phagocytophilum En viss serologisk korsreaktivitet
verkar föreligga mellan Ca. N. mikurensis och A. phagocytophilum.

Poster
presentationer
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um, the signaling is not fully understood. Studies have
shown that CXCL8 is an important growth factor for
epithelial cell survival, protection against cell damage and may also promote mucosal integrity. While,
CXCL8 is important for detection and elimination of
pathogens, dysregulation of CXCL8 has been associated with disease. Enhanced CXCL8 secretion contributes to the pathophysiology of certain inflammatory
diseases such as inflammatory bowel diseases. Certain
probiotics have been proposed to modulate the immune response in humans. Probiotics are “live microorganisms which when administered in adequate amounts
confer a health benefit to the host” (FAO/WHO,
2001). Lactobacillus rhamnosus GG is one of the
most studied probiotic strains and it has been shown
to modulate immune responses such as cytokine secretion. Our study aims to determine if L. rhamnosus
GG modulates CXCL8 production and signaling in
different types of epithelial cells in culture. Our results
suggest that L. rhamnosus GG has different effects on
CXCL8 production in different epithelial cell types. L.
rhamnosus GG reduces CXCL8 production induced
by heat killed Escherichia coli in intestinal and urothelial cells. However, L. rhamnosus GG induces CXCL8
production on its own and synergistically enhances the
CXCL8 production induced by heat killed E. coli in
vaginal epithelial cells. The variation in CXCL8 production may reflect a difference in the role of CXCL 8
in different epithelial surfaces. Our data also indicate
that L. rhamnosus GG may regulate CXCL8 signaling
by altering expression of the receptors. The physiological consequences of CXCL8 regulation in epithelial
cells by probiotic L. rhamnosus remains to be determined.

(MI-P2) Det blir billigare diagnostik av tarmbakterier med PCR än med odling

(MI-P1) Regulation of CXCL8 signaling in epithelial cells by probiotic Lactobacillus rhamnosus
GG

Maria Pfolz (1), Monica Palmlycke (1), Helena
Riise (1), Darinka Bogicevic Andersson (2), Nina
Kamenska (2), Claes Henning (1)

Annica Kinnunen, Jana Jass

(1) Lab för klinisk mikrobiologi, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås (2) Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs
Länssjukhus, Trollhättan

School of Science and Technology, The Life Science Center, Örebro University
CXCL8 is best known as a neutrophil chemoattractant
and is primarily produced by different leukocytes.
While some epithelial cells also produce CXCL8, its
role in the epithelium is essentially unknown. While
the expression of CXCR1 and CXCR2, the receptors
for CXCL8 have also been observed in the epitheli-
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Det går snabbare och blir billigare att påvisa tarmbakterier i faeces med PCR än med odling. Trots det
har endast 9/24 kliniskt mikrobiologiska laboratorier
i Sverige infört en sådan metod i sin rutindiagnostik.
Det kan bero på att Yersinia tidigare inte ingått i kommersiella testpaneler. Eftersom apparat- och materialkostnader för PCR är högre än för traditionell odling
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kan det också bero på lokala direktiv att ny teknik bara
får införas om inte sjukvårdens totala kostnader ökar.
Material och metod: Rutinodling och BD Max utfördes på 354 faecesprov insända med e-swab, selekterade genom anamnesuppgifter som prov med förhöjd
sannolikhet av patogena tarmbakterier. Avsikten var
att jämföra påvisande av Campylobacter, Salmonella,
Shigella och Yersinia för de två metoderna. För EHEC
undersökning sändes 212 av faecesproverna parallellt
till SU. Arbetstid och förbrukningsmaterial jämfördes
enligt en metod beskriven av Mortensen et al.[1]. Rörelsemönstret och antalet beslutsteg för BMA kartlades med spagettidiagram.
Resultat
Tarmpatogener påvisades i 94/354 ( 27 %) av proverna. Totalt påvisades 95 tarmpatogener med odling och
102 med BD Max. Odling/BD Max: Campylobacter
57/59, Salmonella 29/29, Shigella 3 /4 och Yersinia
6/10 . I prov sända till SU påvisades 6 fall av EHEC.
BD Max påvisade 5 av dessa. Negativa rutinodlingar
tog 2 vardagar. Misstänkt positiva eller positiva tog
1-2 dagar längre. BD Max kunde besvaras efter 2 timmar, men för bättre resursutnyttjande samlade prover
till 1-2 batcher per dag. Kostnaderna för förbrukningsmaterial var likvärdiga för de två metoderna.
Tidsbesparingen för ett laboratorium med 4000-5000
faecesodlingar per år varav omkring 10 % positiva
motsvarade 0,75 FTE.
Diskussion
Vid primär faecesundersökning med en kommersiell
PCR plattform behövs fortfarande enligt smittskyddslagen odling för differentialdiagnostik av Shigella/
EIEC, och odling för epidemiologisk typning av inhemska Salmonellaisolat. Det avsevärt minskade antalet manuella arbetssteg minskar förväxlingsrisken mellan proverna. Ett minskat behov av olika agarmedier
frigör också utrymme i kylskåp och termostater. Den
inbesparade tiden ska inte diffust absorberas av rutinverksamheten eller användas till expansion med ny
teknik. Tjänsteutrymmet bör gå tillbaka till sjukvårdsorganisationen – det kan finnas andra verksamheter
som har högre prioritet.
Referens
1. Mortensen JE, Ventrola C, Hanna S, Walter A.
Comparison of time-motion analysis of conventional
stool culture and the BD MAXTM Enteric Bacterial
Panel (EBP). BMC Clinical Pathology (2015) 15:9.
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(MI-P3) Monitoring Clostridium difficile types in
clinical routine using MALDI-TOF
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Lucía Ortega, Åsa Johansson
Region Kronoberg; Klinisk Mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge, Central Hospital; Department of
Clinical Microbiology
Background
Clostridium difficile (CD) is a common cause of diarrhea in patients with antibiotic treatment and long
hospital stay. The severity of the symptoms varies and
depends on the patient’s condition but also on which
type of CD causes the infection. To suspect and confirm the dissemination of a certain clone within a
ward or a hospital, CD must be cultured and isolates
has to be typed. In 2015 Rizzardi et al published a novel method where CD isolates were typed with MALDI-TOF and classified into High molecular weight
(HMW)-profiles according to their surface layer
proteins (Kristina Rizzardi, Thomas Åkerlund. High
Molecular Weight Typing with MALDI-TOF MS A Novel Method for Rapid Typing of Clostridium
difficile. Published: April 29, 2015. DOI:10.1371/
journal.pone.0122457). The HMW-profiles correlates partly with ribotypes. Using this method, we retrospectively analyzed all CD isolated between Sep
2013 and March 2016. The aim of this project was
to: 1) evaluate the capability of the method to differentiate between CD strains, 2) map the diversity of
CD types between and within four hospitals with only
little exchange of patients 3) see if the method could
detect two previously identified CD outbreaks (ribotypes 027 and 002), and 4) point to other, hitherto
unknown outbreaks.
Material/methods
The study encompassed 489 isolates cultured from
CD toxin-positive feces samples collected between
Sep 2013 and March 2016 from four different hospitals in two different counties in Sweden. The material did not contain repeat isolates. All isolates were
analyzed according to the published method, with
the addition of an internal calibrant to guarantee the
correct masses. Generated spectra were automatically
interpreted to a HMW-profile by software provided
by the Swedish Health Agency.
Results
Among the 489 isolates, 23 of 32 possible HMW-profiles were represented. The predominant HMW-profile was 14 (which correlates to ribotypes 011, 014/077,
020, 095, 103, 106, 220, x144), followed by 13 (ribotypes 011, 029, 039, 043, 078, 097,x48, x4, x119,
x78, x90, x25) and 5 (ribotypes 005, 015, 023, 050,
054, 075, 080, 116, 234, 375, x25, x50, x6). To in-
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crease the granularity of HMW-typing these profiles
can be subtyped further. Plotting the HMW-profiles
over a time line revealed the two known CD outbreaks
as clusters (Diagram 1).More clusters were identified
and further investigations using Next Generation Sequencing is being performed.
Conclusions
HMW-typing is a simple, rapid and cheap method to
monitor the spread of CD types in healthcare settings.
If performed as a real time service it can provide early
detection, and thus prevention, of larger CD outbreaks. HMW-types can be correlated to more virulent
ribotypes, such as 027, in support of infection control
measures. The method is now part of the clinical routine in our hospitals.

4

(MI-P4) Clinical evaluation of a molecular assay
for direct and rapid screening for Streptococcus
agalactiae in vaginal/rectal samples
Ferda Ataker, Petra Lüthje,Shaza Ahmad, Måns
Ullberg, Baharak Saeedi.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Group B streptococcus (GBS) is one of the principal
causes of severe neonatal infections. The current culture-based method for detection of GBS has low sensitivity and is time-consuming. To prevent GBS infection
among newborns, multiple assays have been developed
in order to establish rapid and efficient screening test
for detection of GBS in vaginal or rectal samples from
pregnant women. This study aimed to evaluate the
performance of a PCR assay, the GenomEraTM GBS
assay (Abbacus Diagnostica, Finland), as a direct and
rapid method for detection of GBS in vaginal or rectal
samples, by using the culture-based method as reference. A total of 159 vaginal and rectal samples were
selected on the basis of culture-results obtained from
the clinical of microbiology at Karolinska University
Hospital. Based on the culture results, all GBS-positive samples (n=58) as well as 101 negative samples were
selected for this study Samples were directly (without
prior enrichment) analyzed with the GenomEraTM
GBS assay. Among those, 61 (38.36%) yielded positive results from the PCR assay. The PCR assay had a
turnaround time of 1 hour and with sensitivity and
specificity of 93.10% and 93.07%, respectively. The
negative and positive predictive value was 95.92% and
88.52%, respectively. Our results indicate that this
PCR assay provides a new efficient screening test of
GBS for prevention of neonatal infections and unnecessary use of intrapartum antibiotic prophylaxis.
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(MI-P5) Detektion av Grupp B streptokocker med
CHROMagar StrepB

5

Shaza Ahmad, Ferda Ataker, Petra Lüthje, Baharak Saeedi
Karolinska Universitetslaboratoriet, klinisk mikrobiologi
Bakteriologen Huddinge
Vaginal kolonisering av grupp B-streptokocker (GBS)
hos gravida är en stor riskfaktor för invasiv GBS-infektion hos nyfödda. GBS överförs till nyfödd under
förlossningen men kan i sällsynta fall även ge upphov
till intrauterin infektion. Tidigt upptäckt kan förhindra dessa infektioner, varför screening för GBS utförs
hos gravida. I studien jämfördes två agarmedier för
selektion av GBS, den kromogena agarn CHROMagar StrepB och fårblodagar med gentianaviolet (BG
agar), som används i rutin diagnostik idag. Totalt
358 vaginal- eller cervixprov odlades ut på CHROMagar StrepB och BG agar. Alla prov odlades även i
anrikningsbuljong. Plattor och buljongen inkuberades
övernatt i 36°C. Artbestämning av misstänkta kolonier gjordes med MALDI-TOF MS eller latex agglutination. Prov negativa för GBS dag 1 odlades ut från
GBS-buljong på BG agar och bedömdes dag 2. Totalt
hittades 71/358 (20%) GBS-positiva prov. Dag 1 hittades 55/71 (77%) på CHROMagar StrepB jämfört
med 41/71 (58%) på BG agar. Växt av GBS påvisades
i ytterligare 26 prov dag 2 efter anrikning. Samtliga
betastreptokocker växte med rosa kolonier på CHROMagar, men kunde enkelt urskiljas från enterokocker
med blå kolonifärg. Differentiering mellan enterokocker och streptokocker från BG agarn på grund av
kolonimorfologi var tveksam och bekräftades oftast
med agglutination eller MALDI-TOF MS. Den kromogena agarn CHROMagar StrepB underlättar upptäckt och identifiering av GBS och andrar betastreptokocker, vilket är särskilt relevant vid skärmavläsning.
Däremot är metoden inte tillräckligt specifik för att
utesluta artbestämning med agglutination eller MALDI-TOF MS. Odlingen på CHROMagar StrepB ökar
sensitiviteten jämfört med nuvarande odling på BG
agar och tillåter upptäckt av fler GBS-positiva prov
redan dag 1. Anrikningsodling måste dock fortfarande
genomföras för prov som är negativa i direktodling.

(MI-P6) Antimicrobial resistance among Escherichia coli in wastewater seem to reflect resistance among Escherichia coli in the society
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Inger Kühn(1), Young-Keun Kwak(1), Patricia
Colque(1), Sara Byfors(2), Christian G. Giske(1,3), Roland Möllby(1)
(1) Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, SE-171 77 Stockholm, Sweden
(2) Department of Microbiology, Public Health Agency
of Sweden, Solna, Sweden (3) Clinical microbiology, Karolinska University Hospital, Solna, Stockholm, Sweden
The resistance patterns of Escherichia coli in untreated (raw) urban wastewater (UW) were monitored by
repeated sampling during one year. Comparisons to
data from wastewater samples collected from a hospital (HW) in the same urban area were made.
Material
A total of 1,325 E. coli isolates from 17 UW samples and 451 from six HW samples were analysed by
typing (the PhenePlate system) and susceptibility testing towards ten antibiotics (AREB system).
Results
Resistance to at least one antibiotic was observed in 34
% of the UW isolates and in 55 % of the HW isolates. The diversity among susceptible UW isolates was
lower than among resistant isolates, indicating presence of susceptible clonal groups of E. coli. Total antibiotic resistance measured as the Multiple Antibiotic
Resistance (MAR) index increased over time for UW
isolates, indicating increasing resistance among E. coli
in the urban population during the studied time period. Extended resistance to beta-lactam antibiotics was
detected in 2.4 % of the UW isolates and in 14 % of
the HW isolates.
Conclusions
By cultivating samples from wastewater and analysing
many independent isolates per sample we detected increasing frequencies of antibiotic resistance in urban
wastewater (UW) during one year that may reflect
increasing faecal carriage of resistant bacteria in the
society. Surveillance of antibiotic resistance in waste
water constitutes a valuable tool for screening of resistance (trends) on a population level.

7

(MI-P7) Snabb, direkt resistensbestämning av Enterobacteriaceae från positiva blododlingar. En
jämförelse av två metoder.
Anna Åkerlund (1,3), Karin Frykfeldt (1), Marita
Skarstedt (1), Jonas Swanberg (1), Lena Serrander
(2,3), Martin Sundqvist (4)
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(1) Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (2) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset,
Linköping (3) Institutionen för klinisk och experimentell
medicin, Linköpings universitet (4) Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
Introduktion
Ökande antibiotikaresistens leder till ökad risk för inadekvat empirisk antibiotikabehandling. Snabba odlingssvar kan korta tiden till rätt terapi. Här jämförs
två metoder för snabb fenotypisk resistensbestämning
från blododlingar med växt av Enterobacteriaceae.
Material och metoder
1 ml från vardera 187 kliniska blododlingar med
växt av Enterobacteriaceae, blandades med 200 ul 5
% saponinlösning. Pelleten tvättades och torkades
för artidentifiering med MALDI-TOF, varefter den
slammades i 0.85% NaCl till en turbiditet om 0.5-0,6
McFarland. Resistensbestämning utfördes sedan baserat på EUCAST:s metodologi med ceftazidim (CAZ),
cefotaxim (CTX), meropenem (MEM), piperacillin-tazobaktam (TZP), ciprofloxacin (CIP), trimetoprim-sulfametoxazol (SXT), tobramycin (TOB) och
amikacin (AK) med avsteget att zon-avläsning skedde efter 6 timmars inkubering i 35°C luft. Från 153
av blododlingarna utfördes metod två, där 5 droppar
från positiv flaska blandades med 1,5 ml NaCl och
ströks på Mueller Hinton-Fastidious agar (MH-F).
Samma antibiotika, förutom SXT och AK, testades.
Inkubering skedde i 35°C luft med 4-6% CO2 och
med zon-avläsning efter 6 timmar. För denna metod
användes sedan tidigare anpassade brytpunkter för
bedömning av S och R. Samtliga 187 stammar resistensbestämdes från framväxt bakteriekoloni med
EUCAST:s lappdiffusionsmetod. En jämförelse av
zonstorlek och SIR-kategorisering utfördes slutligen
mellan ordinarie resistensbestämning och de två snabba metoderna. Eventuella felkategoriseringar noterades som minor error (mE), major error (ME) och very
major error (VME).
Resultat
Snabbmetoden från MALDI-pellet (M) separerade
vildtyp från icke-vildtyp bättre jämfört med metoden
på MH-F (D). Antalet VME var för de flesta antibiotika mycket lågt medan mE var vanligt (tabell 1). De
fyra ESBL isolaten (E.coli) klassificerades rätt med
båda metoderna. Antalet isolat som med EUCAST:s
riktlinjer ska testas vidare för karbapenemas-produktion (MEM <25 mm samt MEM 25-26 mm och samtidigt R för TZP) skiljde stort mellan metoderna; 11
(M), 44 (D) resp 1 isolat (standardinkubering).
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Diskussion
Studien visar att båda metoderna för snabb, direkt resistensbestämning kan vara användbara, men att kort
inkubation skapar ett mer osäkert system. SIR-kategorisering för CIP och SXT bedöms för osäker för rapportering efter 6 timmars inkubering, men då dessa
inte rekommenderas som förstahandspreparat vid sepsis, borde dess resistensbesked kunna vänta. För metoden från MALDI-pellet skulle en ”area of uncertainty”
mellan en tydlig R- och en tydlig S-grupp, som inte
svaras ut, kunna minska antalet felkategoriseringar.
För metoden odlad på MH-F skulle justering av brytpunkterna kunna förbättra utfallet.

8

(MI-P8) Proposed breakpoints for rapid antimicrobial susceptibility testing with disk diffusion tests direct from positive blood cultures for
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae
E. Jonasson(1), E. Matuschek(1,2), M. Sundqvist(3), G. Kahlmeter(1,2)
(1)Department of Clinical Microbiology, Central Hospital, Växjö, Sweden, (2) EUCAST Development Laboratory, Växjö, Sweden, (3) Department of Laboratory Medicine, Clinical Microbiology, Örebro University Hospital,
Örebro, Sweden
Background
With increasing antimicrobial resistance, rapid antibiotic susceptibility testing becomes important, especially in patients with blood stream infections. We
have previously shown good results with early reading
after 6 and 8 hours incubation (Poster 850, ECCMID
2016) with a standard inoculum from an overnight
culture. The objective of this study was to shorten the
time even further by inoculating disk diffusion plates
directly from warm blood culture bottles and to read
as soon a visual growth was seen.
Material/methods
Blood culture bottles, BACTEC™ Plus Aerobic (BD),
were inoculated with pure cultures of Escherichia coli
(n=61), Klebsiella pneumoniae (n=52), Staphylococcus aureus (n=54) and Streptococcus pneumoniae
(n=56) together with 5 mL defibrinated horse blood
and placed in the BACTEC FX (BD). Isolates with
varying levels of non-suscetibilty were included. Disk
diffusion was performed with EUCAST methodology, but with modified inoculum and incubation time.
Approximately 150 µL (3 drops from a syringe) from
the positive bottle was added to each Muller-Hinton
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agar plate and evenly distributed. Clinically relevant
antibiotics for sepsis treatment were included. Inhibition zones were read after 4, 6 and 8 hours incubation,
on the same re-incubated plate. Mueller-Hinton agar
from two manufacturers (BBL/BD and Oxoid/Thermo Fisher Scientific) was used. Broth microdilution
according to ISO 20776-1 (EUCAST MH-F broth
for S. pneumoniae) was used as a reference and MICs
were interpreted according to EUCAST breakpoints.
Suggested zone diameter breakpoints were set to avoid
any false susceptibility, whereas occasional false resistance was accepted.
Results
Using direct inoculation from positive and warm
blood cultures bottles shortened the time to result (defined as a zone which can be comfortably read) compared to when a “cold” inoculum of McFarland 0.5
was utilized. Many zones could be read already after 4
hours and almost all after 6 and 8 (Table 1). The table
also shows proposed breakpoints for 4, 6 and 8 hour
reading for the 25 organism-antibiotic combinations.
Breakpoints were set to guarantee susceptibility and
results between S and R were not interpreted, named
“Uncertain”. None of the reported S were later reported as R. Between 0-30% (mean 12%) were “uncertain”.
Conclusion
Disk diffusion following direct inoculation of
susceptibility plates from positive blood cultures with
attempted reading after 4, 6 and 8 hours is possible.
The number of isolates categorised as “uncertain” is
depending on the local resistance rate, in consecutive
clinical isolates. When zones were uncategorised after
4h, the isolates should be re-incubated and read again
after 6 and 8 h. Results that cannot be interpreted S/R
even after 8 hours incubation must be retested with
standard methodology. We will further evaluate the
proposed method and breakpoints for more clinical
isolates and more species.

(MI-P9) Evaluation of five commercial MIC
methods for colistin antimicrobial susceptibility
testing for Gram-negative bacteria
Erika Matuschek, Jenny Åhman, Catherine Webster and Gunnar Kahlmeter
EUCAST Development Laboratory, Växjö, Sweden
Background
An accurate method for antimicrobial susceptibility
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testing for colistin is crucial in an era of increasing
numbers of multi-resistant bacteria and the simultaneous increasing colistin resistance. EUCAST and
CLSI have agreed on how to perform broth microdilution (BMD) for colistin. The objective of this study was to evaluate three commercial BMD methods
and two gradient tests for colistin MIC determination
using frozen BMD panel MICs as reference.
Material/methods
Antimicrobial susceptibility testing was performed on
an international collection of Gram-negative bacteria
(n=75) with colistin MICs 0.25-128 mg/L: Escherichia coli (n=14), Klebsiella pneumoniae (n=18),
Pseudomonas aeruginosa (n=21) and Acinetobacter
spp. (n=22). Colistin MIC determination was performed according to the manufacturers’ instructions on
frozen BMD panels (TREK Diagnostics/Thermo Fisher Scientific), three BMD methods with freeze-dried
antibiotics: SEMPA1 (custom Sensititre plate, TREK
Diagnostics), Micronaut-S and Micronaut MIC-Strip
(MERLIN Diagnostika) and two gradient tests: Etest
(bioMerieux) and MIC Test Strip (MTS, Liofilchem).
Etest and MTS were tested on Oxoid (Thermo Fisher Scientific) and BBL (BD) Mueller-Hinton agar
in parallel, and Etest also on the bioMerieux’ MHE
medium (as recommended by the manufacturer). Isolates with skipped wells for BMD were retested. E.
coli ATCC 25922 and P. aeruginosa ATCC 27853
(≥7 tests per strain and method) were used as quality control (QC). Essential (EA) and categorical agreements were calculated according to ISO 20776-2 vs.
EUCAST Breakpoint Tables v. 6.0, but with revised
breakpoints for Pseudomonas spp. (S≤2, R>2 mg/L).
Results
Essential and categorical agreements for the five
methods are shown in Table 1. The correlation with
reference MICs was good for all BMD methods (EA
96-99%) but poor for gradient tests (43-71%). Skipped wells occurred occasionally on all BMD panels
and resulted in unreliable results unless retested. The
BMD methods tended to overcall resistance to a small
extent (major errors). Gradient tests generally underestimated MICs, resulting in a significant number of
false susceptible results (very major errors). For BMD
methods, all QC results were within ranges, except for
one reading below the range for Micronaut MIC-Strip
with E. coli ATCC 25922. All MICs for MTS were
within range for both QC strains. All Etest MICs were
out of range for E. coli ATCC 25922 on BBL and
MHE agar, whereas most MICs were within range for
P. aeruginosa ATCC 27853.
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Conclusions
The commercial BMD methods reliably determined
colistin MICs when no skipped wells were present.
The correlation between gradient tests and reference
MICs was poor, even when QC results were within
range. This was probably related to the poor diffusion of colistin in agar. Based on the results of this study, EUCAST recommends laboratories to use BMD
methods for colistin MIC determination and advice
against the use of gradient tests at this point.

(MI-P10) Methicillin resistance in coagulase-negative staphylococci –can we use the same screening breakpoints for all species?
Jenny Åhman, Erika Matuschek, Catherine Webster and Gunnar Kahlmeter
EUCAST Development Laboratory, Växjö, Sweden
Background
The cefoxitin 30-µg disk has been shown to reliably
predict the mecA status, and hence methicillin resistance, in Staphylococcus spp. EUCAST has published specific screening breakpoints for coagulase-negative staphylococci (CoNS) other than S. lugdunensis
and S. saprophyticus (R<25 mm), separate from the
breakpoints for S. aureus, S. lugdunensis and S. saprophyticus (R<22 mm). With the introduction of
MALDI-TOF, more data have become available for
different species of CoNS, indicating that the breakpoints need to be reviewed. The objective of this study was to evaluate EUCAST cefoxitin zone diameter
screening breakpoints for methicillin resistance in different species of CoNS.
Material/methods
Antimicrobial susceptibility testing was performed for
230 clinical isolates of CoNS with different geographical origin and known mecA status (110 mecA positive and 120 mecA negative). The collection included
S. warneri (n=52), S. haemolyticus (n=48), S. cohnii
(n=39), S. hominis (n=33), S. epidermidis (n=31) and
S. capitis (n=27). Disk diffusion was performed according to EUCAST methodology with cefoxitin 30µg disks from Oxoid (Thermo Fisher Scientific) and
Mast on in-house prepared Mueller-Hinton (MH)
plates using agar from two manufacturers (BBL/BD
and Oxoid) in parallel. Quality control was performed
with S. aureus ATCC 29213. Very major and major
errors (VME and ME) were calculated according to
ISO 20776-2 with mecA status as reference.
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Results
The cefoxitin 30-µg disk reliably separated mecA-negative and positive isolates in CoNS, although zone
diameter distributions differed between the species.
Cefoxitin zone diameters for mecA-positive isolates
were <27 mm for S. epidermidis and <21 mm for
the other species, except for two S. hominis isolates
which exhibited zone diameters inside the wild type.
These isolates phenotypically expressed resistance after
induction with cefoxitin, suggesting the mecA genes
were silent. Aggregating data for all CoNS resulted in
7.9% ME and 0.2% VME using the current screening
breakpoint (R<25 mm). MEs were mainly caused by
S. cohnii (21/22 isolates) reported as false resistant.
Excluding data for S. epidermidis (Figure 1a), suggested a common screening breakpoint for S. aureus and
CoNS other than S. epidermidis at R<22 mm. For
S. epidermidis (Figure 1b), a screening breakpoint of
R<25 mm correctly categorized all mecA-positive isolates, except for one isolate being reported as susceptible when tested on BBL MH and resistant on Oxoid
MH. The two suggested breakpoints resulted in overall error rates as follows: ME 0.7% and VME 1.1%.
Excluding the two S. hominis with silent mecA gene
resulted in VMEs at 0.2%. All results for S. aureus
ATCC 29213 were within EUCAST QC ranges.
Conclusions
This study shows that the cefoxitin screening breakpoints for methicillin resistance in CoNS need
adjustment. New data suggest a common screening
breakpoint for S. aureus and CoNS other than S. epidermidis at R<22 mm, and a separate screening breakpoint for S. epidermidis at R<25 mm. The revised
breakpoints were published in the EUCAST Clinical
Breakpoint Tables v. 7.1, March 2017.
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(MI-P11) Amplidiag® H. pylori+ClariR för diagnostik av Helicobacter från biopsier
Raged El-Ali, Ilona Vereb, Ann Cathrine Petersson
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin, Region Skåne
Bakgrund
Vid misstanke om terapisvikt vid behandling av H.
pylori kan påvisning av mutationer inom genen för
23S rRNA vara vägledande för ny behandling. Inför
byte till nya instrument för amplifiering och DNA-extraktion utvärderades Amplidiag® H. pylori+ClariR
(Mobidiag) PCR-kit. Detta kit inkluderar samtliga
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reagenser för samtidig amplifiering av Helicobacter,
vildtypen (klaritromycin-känslig) och muterad variant
av 23S rDNA (resistent), samt intern amplifieringskontroll. Det är CE-IVD-godkänt för att påvisa H.
pylori i faeces varför data saknas för andra typer av
provmaterial.
Material och metoder
Totalt analyserades 98 prov (90 kliniska prover och
8 prov från INSTAND kvalitetsprogram), samt klaritromycin-känslig respektive resistent referensstam.
In-house realtids-PCR med FRET-prober och smältpunktanalys på Light Cycler och DNA-extraktion på
MagNa Pure LC (Roche) utgjorde referensmetod. För
DNA-extraktion utvärderades MagNa Pure 96 (Roche) och EZ1 (Qiagen) med tillhörande extraktionskit. Amplifiering utfördes på CFX96 (Bio-Rad).
Resultat
Analys av referensstammar visade på mycket stark signal vid höga halter av Helicobacter-DNA varför angivet amplifieringsprotokoll i tre steg anpassades för
att säkerställa identifiering av mycket starkt positiva
prover. Efter analys av ett mindre antal prov extraherade på MP96 respektive EZ1, valdes EZ1 för fortsatt
arbete. MP96 krävde spädning för att förhindra både
inhibition och höga bakgrundkurvor från vildtypen av
23S. Med modifierat protokoll för H. pylori+ClariR
identifierades samtliga 40 prov som uppvisat positivt
utfall med referensmetoden, samt ytterligare 5 prov.
Fyra av dessa uppvisade höga Ct-värden vilket kan
förklara de negativa resultaten i referensmetoden. Det
femte provet hade i ett första test uppvisat svagt positivt utfall i referensmetoden men ingen signal vid omtestning och därmed bedömts som negativt. Muterad
23S identifierades från 13 prov med båda metoder, varav två även gav tydlig signal för vildtypen av 23S med
H. pylori+ClariR. Med referensmetoden var denna
mix vildtyp och muterad variant ej tydlig. Analytisk
sensitivitet fastställdes till <103 CFU H. pylori/ml.
Konklusion: Amplidiag® H. pylori+ClariR med modifierat protokoll och DNA-extraktion med EZ1, med
tillhörande reagenser och DNA Tissue kit, möjliggör
en snabb och god diagnostik av Helicobacter från
ventrikelbiopsier. Applikationen ger lättolkade resultat med högre sensitivitet och likvärdig specificitet
som befintlig in-house metod.

(MI-P12) Mycoplasma genitalium and macrolide
resistance-associated mutations in the Skåne Region of Southern Sweden 2015
Raged El-Ali (1), Ola Forslund (1), Max Hjelm (1)

63

12

Abstracts

Raghd El-Ali (1), Annika Johnsson (2) Carina
Bjartling (2)
(1) Department of Laboratory Medicine, Division of
Medical Microbiology, Lund University, Skane Laboratory Medicine, Lund, Sweden (2) Centre for Sexual
Health, Skåne University Hospital, Sweden
Mycoplasma genitalium is a sexually transmitted infection ordinarily treated with azithromycin. Emerging resistance to macrolide is linked to mutations in
23S rRNA gene. We analyzed the frequency of such
mutations of M. genitalium isolates from patients
that were symptomatic and from sexual partners of
symptomatic individuals, from October to December
of 2015, in the Skåne Region of Sweden. Mutations
were analyzed by the use of DNA-sequencing. Overall, 11.9% (145/1311) and 17.0% (116/704) of females and males were positive for M. genitalium, respectively. Macrolide resistant mutations were detected in
13% (31/239) of M. genitalium isolates from first-test
patient samples. Twenty-one (8.7%) and ten (4.2%)
of the isolates had point mutations of the 23S-gene
at position 2072 and 2071, respectively. Simultaneous
finding of two different M. genitalium isolates were
detected in two cases. In summary, we found a relatively low rate of macrolide-resistant M. genitalium in
the region of Southern Sweden.

(MI-P13) 16S sekvensering med NGS

13

Lina Guerra (1), Martin Vondracek (1), Reza Advani (2), Erik Alm (2), Mattias Mild (2)
(1) Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. (2) Avdelningen för Mikrobiologi,
Folkhälsomyndigheten, Solna
16S-sekvensering är en tidskrävande metod som utförs på Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att bestämma vilken eller vilka
bakterier som finns i ett kliniskt prov eller isolat. I
dag utförs 16S-analysen med Sangersekvensering vilket begränsar metoden till att hitta 1-3 dominerade
patogener samt kräver stora resurser på laboratoriet.
I ett samarbetsprojekt mellan Klinisk Mikrobiologi och folkhälsomyndigheten har 202 kliniska prov
parallellkörts med Sangerbaserad 16S-sekvensering
och NGS (Next Generation Sequencing)- amplikonbaserad 16S-sekvensering. Proven har inkommit till
Karolinska Universitetslaboratoriet där DNA extraherats. Därefter har provet delats och analyserats med
Ion Torrent- baserad NGS-teknik samt Sangerbaserad
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rutindiagnostik. Data från NGS-analysen har genomgått bioinformatisk analys och presenterats i ett
format kallat ”krona” där varje prov representeras av
en tårta där fynden delas in i tårtbitar. Dessa resultat
har därefter skickats tillbaka till klinisk mikrobiologi
där fynden värderats och jämförts med rutinanalysen.
Resultatet visar generellt god överensstämmelse mellan NGS-teknik och Sangersekvensering. I flera fall (7
prov) hittas flera fynd med NGS-teknik där Sangersekvensering endast hittar ett fynd. Dessutom hittas
flera fynd från negativa Sangersekvenseringar med
NGS-teknik (18 prov). Totalt sett visar parallellkörningarna att NGS ger en högre kapacitet, effektivare flöde och bättre kvalitet jämfört med rutinbaserad
Sangersekvensering.

(MI-P14) Bioriskgruppen på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet. En stödfunktion vi inte klarar oss utan
Aina Iversen, Eva Stenehall-Lindberg, Volkan
Özenci, Maria Rotzén Östlund, Niklas Björkström
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna och Huddinge
Arbete med biosäkerhetsfrågor är en av hörnstenarna
i kontinuerligt kvalitetsarbetet vid laboratorier som
hanterar smittsamma mikroorganismer. Som reaktion
till Ebolautbrottet bildades i augusti 2014 Bioriskgruppen vid Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet. Vi fick i uppdrag av klinikledningen
att utgöra en stödfunktion gällande arbetsrutiner, riskbedömningar och kontinuerlig kunskapsförmedling
kring biosäkerhetsfrågor inom kliniken. Gruppen är
sammansatt av representanter från olika yrkesgrupper
och funktioner och innehar både bakteriologisk och
virologisk kompetens. Som del i arbetssättet adjungeras vid behov specialkompetens från t.ex. Vårdhygien
och TB-lab. Gruppen träffas regelbundet var tredje
månad för att stämma av pågående arbete och diskutera nytillkomna frågor från verksamheten. Akuta
frågor hanteras löpande oberoende av dessa möten.
En gång per år rapporterar Bioriskgruppen sitt arbete till chefsgruppen, där även klinikledningen ingår. Arbetsuppgifter och progress dokumenteras i en
aktivitetslista och avklarade uppgifter sätts upp i en
meritlista. Exempel på arbete och dokumentation
som Bioriskgruppen hanterat: • Skyddsföreskrifter
• Register över personal som arbetar med riskklass 3
agens • Sanering efter VHF-smittat prov • Hantering
av prover med riskklass 3 agens ”Fredagsdokumentet”
• Generell riskbedömning för gravida • Blankett för
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riskbedömning i dokumenthanteringssystemet • Riskbedömning för avfall från direkt-PCR på fecesprover
• Uppdragsbeskrivning till ST-läkare om att utföra en
mikrobiologisk riskbedömning under sin utbildningstid mha blankett för riskbedömning. Efter dryga två år
med Bioriskgruppen kan vår erfarenhet sammanfattas
med att kontinuerlig information kring biosäkerhetsfrågor är av stor vikt för att fånga upp verkliga risker,
få återkoppling på befintlig information som behöver
förtydligas, och även hantera oro hos medarbetare som
ibland kan vara obefogad. Vi konstaterar att bioriskgruppen fyller ett behov och att det fortfarande finns
mycket kvar att göra.
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(MI-P15) Validering av multiplex viral luftvägsdiagnostik: Allplex™ Respiratory Panel Assays
jämfört med Anyplex™ II RV16 och in house RTPCR för Influensa A/H1N1 och Influensa B/RSV
Christina Öhrmalm (1), Irma De La Cruz(1), Midori Kjellin (1), Anjuman Hyder(1), Sanaz Sharif
Jourabchi (1), Kåre Bondeson(1)
(1) Klinisk Mikrobiologi,Institutionen för medicinska
vetenskaper, Uppsala Universitet/Akademiska Universitets sjukhuset
Introduktion
Målet med studien var att utvärdera prestanda för viruspanelerna ifrån Allplex™ Respiratory Panel Assays
(Seegene) och jämföra med Anyplex II RV16 (Seegene) och två st in house RT-PCR för Influensa A/
H1N1 och InflB/RSV. Metoder - Allplex består av tre
separata viruspaneler och detekterar totalt 19 agens.
Panel 1: Infl A (inklusive typning för H3, H1, och
H1pdm09), RSV och Infl B. Panel 2: adenovirus,
parainfluensa 1, 2, 3 och 4 och enterovirus. Panel 3:
coronavirus OC43, NL63 och 228E, rhinovirus och
bocavirus. Analysen körs som One-step PCR, vilken
tar totalt ca 2 h och 20 min. - Anyplex detekterar samma 16 agens, men typar inte influensa A virus, och
är en två-stegs-PCR (70 min RT-steg med överföring
och efterföljande 3,5 h amplifiering och smältkurveanalys). - InflA/H1N1 och RSV/InflB RT-PCR, här
kallad Miniblocket, är våra två One-step in house-analyser, vilka tar totalt ca 2h och 20 min.
Material
Konsekutiv studie: Under v.5 och v.15 (2016) analyserades alla inkommande luftvägsprover som beställts
på Anyplex och/eller miniblocket även med Allplex.
Retrospektiv studie: frysta eluat (-70) för positiva prov
för respektive agens analyserades med alla metoderna.
119 st prov analyserades med Miniblocket och Allplex
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panel 1. 133-165 st prov analyserades med Anyplex
och Allplex panel 1, 2, 3.
Resultat
Allplex jämfört med miniblocket visade hög specificitet 99-100% för Infl A, Infl B och RSV och en sensitivitet på 78% (Infl B) och 100% (Infl A och RSV).
Allplex jämfört med Anyplex visade att specificiteten
var hög för alla agens: Infl A, Infl B, RSVA och RSVB
99-100% med ett konfidensinervallet (95% CI) på
97-98%. Övriga virus visade en specificitet på 88%100% med 95% CI på 54%-98%. Sensitiviteten varierade beroende på tillgång av antalet positiva prov.
Infl A, Infl B, RSVA och RSVB visade en hög sensitivitet på 81%-100% med ett 95% CI på 54-89%.
Övriga virus som AdV, PIV1, PIV2, MPV, BoV, RV
och CoV OC43 visade en sensitivitet på 81%-100%
med ett 95% CI på 42%-71%. EV, PIV3, PIV4, CoV
NL63 och CoV 229E hade en sensitivitet på 50-100%
med ett lågt 95% CI på 10-35% pga få positiva prover.
Allplex detekterade Enterovirus D68, vilket Anyplex
inte kunde.
Diskussion
Valideringen bekräftade att Allplex kan detektera Enterovirus D68 samt att metoden ger en tidsvinst pga
one-step PCR, kortare cyklingsprogram, samt färre
hands-on moment jämfört med Anyplex. Slutsatsen är
att både specificitet och sensitiviteten var hög med Allplex ,för de agens där tillräckligt antal positiva prover
fanns för att kunna ge en tillräckligt hög konfidens,
både i jämförelse med Miniblocket och Anyplex.

(MI-P16) HPV genotypning med Anyplex II HPV
28
Shaman Muradrasoli(1), Susanna Falklind Jerkerus(1), Eva Hell(1), Hamzah Safari(1), Anna
Karlsson(1)
(1)Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Genotypning av Humana Papilloma Virus (HPV) utförs som rutinanalys. Över 100 olika genotyper har
identifierats och flertalet klassificeras som lågrisk-HPV
och kan bl a orsaka benigna genito-anala kondylom
(tex HPV 6 och 11). 14 genotyper klassificeras som
högrisk-HPV (HR-HPV tex HPV16 och 18) och
dessa kan i kombination med andra faktorer orsaka
uppkomst av cervixcancer. HPV-typning på cytologprover är tillförlitlig och har i ett flertal studier visar
god överensstämmelse med typning av biopsier. I

65

16

Abstracts

denna validering har multiplex RT-PCR baserande
Anyplex II HPV (Seegene) jämförts med Papillocheck
(Greiner bio-one). Papillocheck är den DNA-array
metod som idag används för rutinanalys. Papillocheck
bygger på amplifiering av E1 regionen av HPV med
hjälp av specifika PCR-primrar i ett första steg följt
av en hybridisering av PCR-produkterna till ett array-chip för detektion av 24 genotyper. Anyplex II
HPV kan detektera 28 olika HPV typer och bygger
på mutiplex PCR där detektionen sker med hjälp av
smältpunktsanalys. Retrospektiva prov från rutindiagnostiken (n=74) samt WHOs panelprover (n=43)
extraherades med Bio-Robot M48 och analyserades
parallellt med Papillocheck och Anyplex II. Av de totalt 74 proven visade 70 överensstämmande genotyp.
Papillocheck detekterade 4 högrisk-HPV typer (HRHPV 33, 51, 56, 68) som Anyplex missade. Däremot
detekterade Anyplex II högrisk-HPV typ 16 samt typ
18 som inte påvisades med Papillocheck. I panelproverna missade Anyplex II en högrisk-HPV typ (HRHPV 45) vilket antas kunna bero på lågt kopietal. Resultatet visade hög grad av överensstämmelse (94,6%)
mellan Papillocheck och Anyplex II gällande klinisk
sensitivitet och specificitet. Analytisk sensitivitet och
specificitet verifierades med panelprover, innehållande
prov med låga såväl som höga kopietal, vilka samtliga
var jämförbara mellan de två systemen.
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(MI-P17) Automatiserad biobankning av serumprover
Sven Erasmie (1), Gordana Bogdanovic (1), Ingrid Lind (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm
På serologisektionen, klinisk mikrobiologi, Karolinska
Universitetslaboratoriet, hanteras årligen ca 120 000
serumprover. Samtliga prover biobankas efter avslutad
analys (Quantiferon undantaget) och ingår i Karolinskas biobank. Infrysta kliniska serumprover används
för diagnostik, metodutveckling och forskning. I nuläget är lagringstiden 10 år i -20°C. Korttidsförvaring
(1-5 år) sker i lokaler för klinisk mikrobiologi medan
långtidsförvaring (6-10) år sker på satellitfryslager.
Under 2015-16 upphandlades och implementerades
en pipetteringsrobot (Starlet, Hamilton) för att automatisera överföringen av serum från primärrör till
arkivrör. Fördelarna är ökad spårbarhet, minskad risk
för provförväxling, färre monotona arbetsuppgifter
och tidsvinst. Den automatiserade metoden används
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för 5 ml serumrör med gel. Starlet överför upp till 1,6
ml till 2 ml arkivrör med skruvlock. Dödvolymen i
Starlet är ca 300 µl. I de fall då liten serumvolym finns
i primärröret överförs även dödvolymen till arkivröret,
men då krävs manuell hantering. Den automatiserade
överföringen av serum till arkivrör fungerar väl och
100 provrör tar cirka 30 minuter i Starlet. Dagligen
hanteras cirka 500 serumprov på lab i det automatiserade biobanksflödet. Manuella moment som kvarstår i
processen är etikettering av arkivrör samt påkorkning.
I framtiden är målsättningen att minska den manuella
hantering ytterligare. Automatisk på- och avkorkning
skulle förenkla arbetet. För att frångå manuell etikettering av arkivrör krävs byte från dagens separata 2ml
arkivrör till färdigmärkta rör med 2D-koder i botten i
96-hålsformat. En övergång till 2D-koder innebär att
laboratoriedatasystemet (LIS) och laboratoriepersonal
måste hantera både 2D-kod och dagens provID-märkning. Ytterligare framtida förbättring är att beräkna
den överförda volymen och lagra det i LIS. Arbetet
ovan är utfört i samarbete med Stockholms medicinska biobank (SMB). Ett större pågående arbete inom
Karolinska Universitetslaboratoriet är införskaffande
av ett autofryssystem. Det är ett omfattande projekt
som involverar SMB samt flera kliniker på Karolinska
Universitetslaboratoriet.

(MI-P18) Verifiering av Cobas 8000, e602, för
serologi
Mikael Ström, Jenny Ahlqvist
Karolinska Universitetessjukhuset Klinisk Mikrobiologi
Verifiering av Cobas 8000, e602, för serologi Bakgrund
Snabb och tillförlitlig diagnostik av infektionssjukdomar är en viktig förutsättning för effektiv sjukvård och
idag finns et stort antal automatiserade plattformar .
Inför byte från Abbot Architect och PRISM till Roche
Cobas 8000, e602 på Klinisk mikrobiologi, Karolinska har en metodverifiering genomförts för följande
agens: Samtliga Hepatit B markörer inklusive HBsAg
kvant, HCV-Ak, Anti-HAV, HAV IgM, HIV1/2 ag/
ak, HTLV I/II-ak, Syfilis IgG och IgM, Rubellavirus
IgG samt CMV IgG. Verifieringen har genomförts
för att säkerställa att metoderna håller utlovad och
förväntad kvalité. Material/Metod Verifieringen har
genomförts med avseende på 4 olika parametrar: I.
Blodgivarscreening: 500 nya givare testades på 6 analyser som ingår i screeningen: HBsAg, HBc-ak, HCVak, HIV1/HIV2 ag/ak, HTLV-I/II och syfilis IgG &
IgM. Analyserna har fördelats jämnt över 4 olika mo-
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duler. II. Diagnostikprover: 30 patientprover inkluderande 20 positiva och 10 negativa. De positiva proven
har valts utifrån jämn spridning på tidigare resultatnivåer. III. Mätosäkerhet: 5 replikat har analyserats under 5 dagar på en mätcell för att bestämma metodens
totala imprecision. IV. Split Sample: För att verifiera
en metod över alla mätceller och studera variationen
mellan mätceller har en serumpool från diagnostiken analyserats i triplikat på alla mätceller. Resultat
Resultaten av analyserna på blodgivare är väl överensstämmande med nuvarande metoder. Ett avvikande
resultat på HBc-Ak, ett på HCV och tre för HIV
uppvisades. För HBc-Ak finns inget konfirmationstest, HCV uppvisade en falsk reaktivitet på PRISM
och HIV uppvisar en falsk reaktivitet på PRISM och
två falskt reaktiva på Cobas. Equalis blodsmittepanel
identifierades korrekt med Cobas I resultatet för de
diagnostika proven utmärker sig analyserna för hepatit
B. Tre kroniker som varit HBe-Ak negativa i Architect
blir positiva i Cobas. För HBeAg ses omvänt en negativ i Cobas som tidigare fallit ut positivt i Architect.
Cobas ser därmed ut att ha något högre känslighet för
Hbe-Ak, men något lägre för HBeAg. Rubellavirus
IgG-Ak ger 5 positiva resultat som tidigare varit negativa i Architect och ett prov visar omvänt resultat. Variationer mellan olika immunoassays för rubella är väl
dokumenterade i litteraturen. Data för mätosäkerhet
och split sample visar med enstaka undantag på CV
under 6% och i många fall så lågt som 2-3%. Instrumentvariationen kan således konstateras var mycket
låg. Slutsats Verifieringen av metoder på Cobas 8000,
e602, ger överlag en mycket god överrensstämmelse
med tillverkarens angivna specifikationer och för de
flesta analyser mycket god samstämmighet med tidigare metoder på Architect och PRISM. Ovan verifierade
metoder kommer att tas i bruk för rutindiagnostik på
patientprover och blodgivare.
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(MI-P19) Utvärdering av Bio-rad Geenius HIV
1/2 supplemental assay gentemot INNO-LIA
HIV-I/II Score för att skilja mellan HIV-1, HIV-2
och HIV-1/2 dubbelinfektion i en högendemisk
population
Jacob Lindman (1), Bo Langhoff Hønge (2,3,4),
Christian Erikstrup (4), Hans Norrgren (1), Fredrik Månsson (5) för Bissau HIV Cohort Study
Group och SWEGUB CORE Group
1 Department of Clinical Sciences Lund, Division of
Infection Medicine, Lund University, Lund, Sweden 2
Bandim Health Project, Indepth Network, Bissau, Gui-
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nea-Bissau, 3 Department of Infectious Diseases, Aarhus
University Hospital, Denmark 4 Department of Clinical
Immunology, Aarhus University Hospital, Denmark 5
Department of Clinical Sciences, Infectious Diseases Research Unit, Lund University, Malmö, Sweden
Det är viktigt att kunna skilja mellan HIV-1 och
HIV-2 för att kunna välja rätt antiretroviral behandling. Detta eftersom HIV-2 är naturligt resistent mot
icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI) och enfuvirtid. Det är även viktigt ur ett patientperspektiv då
HIV-2 har ett mildare förlopp jämfört med HIV-1
och vi har i tidigare studier visat att för patienter som
är dubbelinfekterade med HIV-1 och HIV-2 tar det
ungefär 50 % längre tid att utveckla AIDS jämfört
med dem som enbart är HIV-1-infekterade. Geenius
har tidigare utvärderats mot INNO-LIA men aldrig i
en studiepopulation med hög prevalens av HIV-2 och
HIV-1/2 dubbelinfektion. Vi har i denna studie jämfört INNO-LIA med Geenius på ett patientmaterial
från Guinea-Bissau som globalt har högst prevalens
av HIV-2 och HIV-1/2 dubbelinfektion. Plasmaprover från 131 obehandlade HIV-infekterade individer
valdes ut retrospektivt från ”the Bissau HIV Cohort”
i Guinea-Bissau. Dessa analyserades med INNO-LIA
och Geenius avseende förekomst av HIV-1 och HIV2 antikroppar. Geenius utfördes både manuellt av två
oberoende avläsare, maskinellt med hjälp av avläsningsenhet/dator från Bio-rad samt maskinellt tillsammans med manuell tolkning. Kappa-statistik användes
för att utvärdera Geenius gentemot INNO-LIA. Av de
131 inkluderade patienterna var 95 kvinnor. Medianåldern var 37 år (kvartilavstånd 30-46). Mediannivån
av CD4+ celler var 245 (kvartilavstånd 126-433). INNO-LIA identifierade 63 HIV-1, 36 HIV-2 och 32
HIV-1/2 dubbelinfekterade patienter. Maskinell avläsning tillsammans med manuell tolkning av Geenius
gav bäst resultat i jämförelse med INNO-LIA (Kappa;
0.90, överenstämmelse 93.9 %). Maskinell avläsning
(överensstämmelse 92.4 %) och manuell avläsning
(överensstämmelse 93.1 % [Avläsare A] och [Avläsare
B]) gav likvärdiga resultat. Vi har utvärderat Geenius
gentemot INNO-LIA och visat att resultaten stämmer
väl överens i en population med hög förekomst av
HIV-2 och HIV-1/2 dubbelinfektion både vid maskinell och manuell tolkning. Bäst resultat gav en kombination av maskinell avläsning och manuell tolkning.
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(MI-P20) Utvärdering av VirClia Borrelia IgM/IgG
för detektion av serumantikroppar hos patienter
med Neuroborrelios
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Kerstin Malm (1), Marcus Johansson (2), Oskar
Ekelund (3), Cecilia Jendle-Bengtén (4), Martin
Sundqvist (1)
(1) Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro, (2) Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar, (3) Klinisk Mikrobiologi,
Region Kronoberg (4) Klinisk Mikrobiologi, Centralsjukhuset, Karlstad
Bakgrund
Diagnostik av neuroborrelios lutar sig på flera ben.
Klinisk bild, exposition för Borrelia, cellstegring i
likvor, påvisning av Borreliaspecifika antikroppar i
likvor och påvisning av Borreliaantikroppar i serum.
Vircell har lanserat en test för Borreliadiagnostik som
kan analyseras i ett enkelt format i VirClia instrumentet. Syftet med det aktuella projektet var att värdera
VirClia i förhållande till andra serologiska tester hos
patienter med positiv Neuroborrelios test.
Metod
Serumprover från 103 patienter som tidigare haft positiv indexberäkning för antingen IgG eller IgM med
de deltagande laboratoriernas ordinarie tester analyserades med VirClia Borrelia IgG/IgM och resultaten
jämfördes med laboratoriernas egna serologiska resultat Oxoid/Thermo Fischer (n=59), Liaison n=19,
Euroimmun n=19 och Immunetics C6=10. Resultaten sammanställdes och jämfördes baserat på företagens definierade cut-off gränser. Både positiva och
gränsvärdes-resultat betraktades som positiva.
Resultat
Totalt detekterade VirClia testen antikroppar i serum
hos 93/103 (91 IgG och 39 IgM) av patienterna med
tidigare påvisad neuroborrelios. Bland de 59 proverna
tidigare analyserade med Oxoid/Thermo Fischers test
så detekterade VirClia IgG hos 86% att jämföra med
48% med Oxoid/Thermo Fischer. Motsvarande andel
för IgM med dessa tester var 42% och 46%. Bland de
19 prover som analyserats med Euroimmuns test var
motsvarande siffror för IgG 95% (VirClia) vs 100%
(Euroimmun) och för IgM 42% resp 47%. Samtliga prover tidigare analyserade med C6 var positiva i
denna test och för IgG med VirClia. Alla prover var
inte analyserade med Både IgM och IgG med Liaison
varför ingen jämförelse gjordes mot dessa annat än på
total nivå.
Konklusion
I detta material av serumprover från patienter med
konfirmerad neuroborrelios baserat på positivt Index
för IgM eller IgG så uppvisade VirClia en högre käns-
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lighet avseende IgG än Oxoid/ThermoFischers test
medan IgM detektionen var något mindre känslig.
Avseende IgG uppvisade VirClia jämförbar prestanda
med Euroimmun och C6 medan detektionen av IgM
hade något sämre känslighet. Sammanfattningsvis
uppvisade VirClia Borrelia IgM/IgG i detta material
en jämförbar prestanda med Euroimmun och C6 för
serologisk diagnostik av patienter med neuroborrelios
och en bättre prestanda än Oxoid/Thermo Fischers
test.

(MI-P21) Seroprevalens av borreliaantikroppar
hos blodgivare i Region Örebro Län
Kerstin Malm (1), Marcus Johansson (2), Oskar
Ekelund (3), Cecilia Jendle-Bengtén (4), Martin
Sundqvist (1)
(1) Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro, (2) Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset, Kalmar, (3) Klinisk Mikrobiologi, Region Kronoberg, (4) Klinisk Mikrobiologi,
Centralsjukhuset, Karlstad
Bakgrund
För tolkning av serologiresultat är det viktigt att känna
till i vilken utsträckning antikroppar kan detekteras
hos befolkningen i stort. Vid borreliadiagnostik är
detta av särskild vikt då dessa prover erfarenhetsmässigt till en stor del tas på mycket svag klinisk misstanke. Syftet med det aktuella projektet har varit att med
fem olika serologiska metoder bedöma förekomsten av
borreliaantikroppar i en insamlad provpanel av blodgivare i Region Örebro län.
Metod
Serumprover från 99 blodgivare i fördelade på olika
åldersgrupper (18-30 n=20, 31-40 n=20, 41-50 n=20,
51-60 n=19 och 61- n=20) samlades in på Transfusionsmedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro under november/december 2016. Samtliga prover analyserades avseende Borrelia IgG/IgM med tester från
följande tillverkare: VirClia (Örebro), Oxoid/Thermo
Fischer (Örebro), Liaison (Karlstad), Euroimmun
(Växjö/Karlskrona) och Immunetics C6 (Kalmar). Resultaten sammanställdes och jämfördes med utgångspunkt från företagens definierade cut-off gränser.
Resultat
IgG antikroppar detekterades (positivt/gränsvärde)
hos 16% respektive 4% med VirClia, 7%/0% med
Oxoid/Thermo Fischer, 19%/1% med Liaison och
15%/0% med Euroimmun. Motsvarande frekvens av
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IgM antikroppar var 6%/4% med VirClia, 5%/3%
med Oxoid/Thermo Fisher, 13%/1% med Liaison och
9%/0% med Euroimmun. C6 testen var positiv hos
21% av blodgivarna. Minst 3 av 4 kommersiella tester
uppvisade samstämmigt positivt/gränsvärdesresultat
avseende IgG hos 16% av blodgivarna. Motsvarande
siffra för IgM var 5%. Positivitet i C6 motsvarades i
71 % av fallen av IgG-positivitet i minst 3 av 4 andra
tester . Motsvarande siffra för IgM var 4 %.
Konklusion
Vi undersökte seroprevalensen avseende Borreliaantikroppar bland Blodgivare i Örebro län. Konsensusresultatet visar på en seroprevalens avseende IgG på
16% och IgM på 5%. Oxoid/Thermo Fischers test var
den enda som tydlig skiljde sig från de övriga och visade tydligt lägre seroprevalens avseende IgG.
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(MI-P22) Verifieringsupplägg, genomförande och
utfall för QuantiFERON®-TB Gold Plus
Dina Solomon, Lovisa Odén, Anette Bergman,
Robert Dyrdak, Ingrid Lind, Sven Erasmie, Gordana Bogdanovic, Jenny Ahlqvist, Karin Jung
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm
Bakgrund
QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT-Plus, Qiagen)
är ett in vitro-diagnostiskt test för indirekt diagnostik
av latent infektion med Mycobacterium tuberculosis
(TB). Hepariniserat helblod inkuberas med TB-associerade peptidantigen, vilket hos patienter med latent
infektion stimulerar T-cell-medierad produktion av
interferon-gamma. Koncentrationen i blodet kvantifieras sedan med Enzyme Immunoassay (EIA)-teknik. QFT-Plus är en uppdaterad version av föregångaren QuantiFERON®-TB Gold. Det som skiljer de
två testerna åt är fördelningen på peptidantigen i
provtagningsrör. QuantiFERON®-TB Gold använder endast ett TB-rör innehållande en blandning av
peptidantigen som simulerar ESAT-6-, CFP-10- och
TB7.7(p4)-protein, medan peptidantigener för QFTPlus fördelas på två provtagningsrör; TB1-röret (peptider från ESAT-6 och CFP-10) är ämnat att framkalla
cellmedierat immunsvar från CD4+ T-hjälparlymfocyter, och TB2-röret (peptider från ESAT-6, CFP-10
samt ytterlig are ospecificerade peptidantigener) är
ämnat att framkalla cellmedierat immunsvar från cytotoxiska CD8+ T-lymfocyter. QFN-Plus ska således
kunna särskilja immunologisk respons och ökar specificiteten jämfört med QuantiFERON®-TB Gold.
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Metod/Resultat
49 individer rekryterades från (a) blodgivare (n=10),
(b) patienter med aktiv tuberkulos (n=8) och (c) patienter under utredning för latent tuberkulos (n=31) .
Individerna som ingick i verifieringen lämnade 9 ml
blod i ett Li-Heparinrör (Vacuette, Greiner). Blodet
fördelades på totalt sju QFT-rör vid ankomst till lab,
4-rörset för QFT-Plus samt 3-rörset för det utgående
QFT-Gold. Den preanalytiska hanteringen av provmaterialet blev därmed samstämmigt. Analysen utfördes automatiserat på EVOLyzer (Tecan) och analysresultat erhölls genom externt beräkningsprogram
(TB-Gold/QFN-Plus) (Qiagen), ett program per uppsättning rör. Extern driftkontroll för IFN-γ analyseras
på varje platta. Mellanserievariationen utvärderas genom att ett positivt patientprov analyseras en gång per
dag under fyra dagar. Inomserievariationen utvärderas
genom att ett positivt patientprov analyseras i triplikat
på samma platta. Resultaten visar på god överrensstämmelse mellan de två testerna för blodgivare och
patienter med aktiv och latent tuberkulos. Inom- och
mellanserievariationen resulterar i låg CV% vilket tyder på hög repeterbarhet och reproducerbarhet.

(MI-P23) Fler patienter än någonsin med leishmaniasis i Sverige - En retrospektiv studie över
tjugo år
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Sara Karlsson Söbirk (1), Malin Inghammar (1),
Mattias Collin (1), Leigh Davidsson (2)
1)Avdelningen för Infektionsmedicin, Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet 2) Enheten för Parasitologi och
Vattenburen smitta, Avdelningen för Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten
Bakgrund
Leishmaniasis är namnet på sjukdomar orsakade av
någon av de humanpatogena encelliga parasitarter
som hör till genus Leishmania. De är vektorburna
sjukdomar, som sprids med fjärilsmyggor i tropiska
och subtropiska områden i hela världen. Leishmaniaparasiterna orsakar Kutan Leishmaniasis (CL),
Mucocutan Leishmaniasis (MCL) eller Visceral Leishmaniasis (VL). Leishmaniasis är i Sverige importerad
sjukdom, och det har inte varit känt hur många fall vi
har av Leishmaniasis per år. Sjukdomen är endemisk i
flera populära turistmål för svenska resenärer samt i de
vanligaste ursprungsländerna för nyanlända till Sverige. Målet med studien var att beskriva Leishmaniasis i
Sverige de senaste tjugo åren.
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Metod/Material
Fall identifierades genom; 1) En sökning i Socialstyrelsens patientregister 1993-2013, där diagnoskoder
rapporterats från slutenvård sedan 1993 och från öppenvård sedan 2001. 2) En sökning i de databaser som
SMI/Folkhälsomyndigheten haft 1993-2016. 3) I relevanta fall, sökning på mikrobiologiska kliniker inom
respektive landsting i Sverige. Sökningarna inkluderade bl.a. ålder, kön, troligt smittland, sjukdomspresentation, provmaterial, laboratorieresultat inklusive
diagnostisk metod och Leishmania-art samt remitterande/diagnossättande klinik.

%), Europa (7,1 %), Afrika (7,1 %), Mellanamerika
(5,5 %) och i 8,8% av fallen var smittregion oklar.
Diagnostiska prover togs inom alla sjukvårdsregioner.
24,2% av patienterna diagnosticerades i Stockholms
sjukvårdsregion. Infektion (54,9 %) och dermatologi
(38,5 %) var de vanligaste remitterande klinikerna,
men även barnkliniker, hematologikliniker och primärvård skickade diagnostiska prover. Under 20132016 har fyra gånger fler fall av leishmaniasis verifierats årligen på Folkhälsomyndigheten (medel 24/år)
jämfört med föregående tioårsperiod (medel 5,9/år),
och 2016 diagnosticerades fler fall (36 st) än något år
sedan 1993.

Resultat
182 laboratorieverifierade fall av leishmaniasis diagnosticerade i Sverige identifierades. Av dessa var
169 CL, 6 MCL, 5 VL, och 1 fall var Post Kala-Azar
Dermal Leishmaniasis (PKDL). Vanligaste typningsresultaten var; L.tropica 42,3 %, L.(Viannia) 18,7
%, L.major 17 % och L.donovani complex 12,1 %.
Vanligaste smittregion var Asien med 100 fall (54,9
%), där flest uppgivit sig blivit smittade i Syrien (28
%), följt av Afghanistan (15,9 %). Trolig smittregion
för övriga patienter fördelade sig på Sydamerika (15,9

Konklusion
Leishmaniasis i Sverige ökar kraftigt, patienter söker
inom flera specialiteter i hela landet, och har smittats i olika regioner i världen. Kutan leishmaniasis är
den vanligaste sjukdomsbilden, infekterande Leishmaniaart varierar. Behov finns av ökad kunskap om
leishmaniasis i olika delar av svensk sjukvård för att
misstanke ska uppstå, och för att patienter med leishmanisis ska få möjlighet till rätt diagnos och behandling.

Kallelse till ordinarie
årsmöte för SILF
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00-18.00 på
Infektionsveckan i Karlskrona
Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och eventuella
övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-2017.
9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse gällande 2016 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val.
Styrelsen
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12.
13.
14.
15.

Revisorer för verksamhet året 2017-2018: 2
ordinarie, 1 suppleant.
Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktige,
1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.
Ledamot i Specialistföreningarnas
representantskap
i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie,
1 suppleant.
Val av 1 ledamot till valberedningen
Fastställande av årsavgift för 2017.
Verksamheten år 2017-2018.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Magnus Hedenstierna
facklig sekreterare
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Yngreläkarspalten

Allting har en början
och ett slut
Två år går fort, precis som allt som är roligt gör.
När jag blev tillfrågad om att bli yngre lärarrepresentant i SILFs styrelse visste jag knappt vad
det innebar.

I

början var det många namn och titlar att lära sig
och styrelsearbete att sätta mig in i. Vem bestämmer
vad? Vad är SPUK?? Vem gör våra luriga ST-tentor?
Vem kan man höra av sig till för att få råd i svåra
frågor kring vår utbildning? Om jag vill göra någon
extern randning - hur gör jag då? Vilka SK-kurser är
bra? Många frågor. Då började jag, tillsammans med
SPUK, att försöka strukturera om vår hemsida för
ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Allt för att så
många frågor skulle kunna besvaras för alla som satt
på sina kliniker och funderade. Till SPUK kan man
för övrigt höra av dig till angående nästan samtliga av
alla frågor jag hade.
Ungt Forum behövde också utvecklas tänkte jag.
Styrelsen och SPUK gav genast sin tillåtelse och arbetet utvecklades till en halvdag (nästa år kanske till och
med en heldag) under Infektionsveckan. Nu med ett
tema. I år är det "Konsultens utmaningar". Hoppas vi
ses där! Det är så det fungerar nämligen. Man ser ett
problem. Man ser en lösning och presenterar den för
SILFs styrelse och om de håller med kan man nästan
få göra vad som helst inom utvecklingen av vår ST-utbildning. Ta tex HIV-kursen som gick i februari. Flera ST-läkare i landet hörde av sig och upplevde att det
fanns ett behov av en riktigt back-to-basic kurs inom
HIV. Sagt och gjort. Jag tog ärendet till styrelsen där
vi fick gehör. Tillsammans med Maria Furberg fick vi
till en väldigt uppskattad 2-dagars kurs som vi hoppas
kan bli en återkommande kurs framöver. Så kom med
fler förslag och idéer. Ingenting är för banalt.
Under denna tiden i styrelsen har jag träffat många
kollegor runt om i landet. Jag har lärt känna en hel
del och till och med hunnit bli riktigt god vän med en
handfull. Kollegor och vänner jag kanske aldrig hade
träffat annars. Men allting har en början och ett slut.
I maj avgår jag ifrån styrelsen eftersom jag inte
längre är ST-läkare. Det är slutet för tiden i styrelsen
men början på så mycket annat. Jag kommer dock att
fortsätta arbetet kring ST-utbildningen i SPUK. Så
fortsätt att höra av er.
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Jag önskar min efterträdare stort lycka till och hoppas
att hen får uppleva allt roligt som jag har fått.
Karolina Prytz
Specialistläkare, Infektionskliniken i Örebro
karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se

Ungt Forum · Save the date
SILF och SPUK hälsar alla ST-läkare och underläkare
välkomna till årets Ungt Forum i Karlskrona.
Tisdag 16 maj 2017 8.00-12.15
Lokal: Ännu ej klart
Passa på att träffa andra ST-läkare och underläkare från
resten av landets kliniker och få chansen att lyssna till våra
mest erfarna konsulter inom infektionssjukdomar berätta
om deras erfarenheter.
Välkomna!
karolina.liljedahl-prytz@regionorebrolan.se

Tema: Konsultens utmaningar
71

Tropiknytt

TropikNytt
Vi har förlorat en älskad medlem, Hans Rosling.
Vi minns honom med värme och tackar för inspiration, entusiasm och den känsla av levnadsglädje som han spred.

V

år förenings årsmöte hålls i samband med Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte
i Karlskrona, direkt efter vårt symposium på
torsdagen den 18 maj 2017. Mer information kommer till våra medlemmar med inbjudan per mail eller
post.
Planera för mer tropik i höst
Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH), där vi är
medlemmar, arrangerar den 16-20 oktober 2017 sin
10:e kongress, denna gång i Antwerpen. Läs mer på
FESTMIH´s hemsida.
I vinter finns åter möjlighet att gå Svensk-Etiopisk
kurs i tropiska sjukdomar. En utbildning som jag
varmt kan rekommendera. Se separat annons.
Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se.
Om du är medlem men inte fått e-post-utskick, maila
din e-postadress till SFTIHinfo@gmail.com.
Maria Lundberg
ordförande

Hans Rosling

Swedish - Ethiopian Course
in Tropical Infections
Plats
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge.
Tid
Tre veckor: 13-17/11 2017, 4-8/12 2017, 8-12/1
2018 + distansundervisning motsvarande 1 vecka.
Studieresa till Etiopien 27/1 – 11/2 2018.
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Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)
Kursledare
Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist.
Kursspråk engelska
För mer info
www.tropcourse.se
Sista anmälningsdag 3 september 2017
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Fallbeskrivning

Fallbeskrivning från Kalmar
En 47-årig kvinna, tidigare frisk utöver levaxinbehandlad hypotyreos, söker en kväll i april på
akut-mottagningen.

S

edan föregående dag har hon haft övre luftvägssymtom med feber samt känt sig spänd och
öm i benen, känslan beskrivs liknande den vid
träningsvärk. Hon har i övrigt diffusa symtom, som
till-kommit under dagen, vilket är orsaken till att hon
söker akut; Hon beskriver en svårdefinierad overklighetskänsla med panikinslag, illamående och yrsel
samt diffusa magbesvär som inte är smärtsamma men
utöver detta svåra att beskriva närmare.
I triaget uppmäts följande vitalparametrar: blodtryck 70/39, SaO2 99 % på luft, andningsfrekvens
14, puls 110, regelbunden. Läkare tillkallas. Patienten
beskriver nu även tillkomst av huvud- och nackvärk
samt viss ljuskänslighet men undersöks utan nackstyvhet. Dysuri och diarré förnekas. Patienten förefaller klar och adekvat men trött och tagen. Huden
är kall men utan rodnader eller utslag. Hjärta auskulteras med något avlägsna hjärtljud men inga biljud.
Lungor auskulteras utan anmärkning. Buken är mjuk
och sammanfallen, ej öm men patienten upplever ett
diffust obehag vid palpation. Ljumskpulsar palperas
utan anmärkning.
Ur journalen framkommer att hon 9 månader tidigare vårdades en kortare period på medicinklinik
pga liknande besvär. Symtomen uppstod även då akut
i nära anslutning till en mild övre luftvägsinfektion.
Även då fanns en känsla av stumhet och värk i benen men huvudsymtomen var dyspné. Ingen hypotoni noterades. Blodproverna visade ett iögonfallande
högt Hb på 186. Utredning för lungemboli och DVT
utföll negativ och efter iv vätsketillförsel normaliserades Hb inom loppet av två dygn. Tillståndet förbättrades utan vidare specifik behandling, tolkades som
dehydrering och pati-enten skrevs hem. TSH var lätt
förhöjt och behandling mot hypotyreos påbörjades
polikliniskt. Kon-troll av S-kortisol uteslöt kortisolbrist. Vidare kan läsas att patienten haft upprepad
kontakt med primärvården angående återkommande
svullnad i ben och ansikte sedan 2009.
På grund av huvudvärk, ljuskänslighet, feber och
chockbild görs omgående lumbalpunktion och patienten får behandling med Meropenem och Betapred intravenöst på misstanke om akut me-ningit
alternativt akut kortisolbrist. Med västkebolus stiger
blodtrycket till 96/79. Snart efter avslutad infusion
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sjunker dock åter blodtrycket till 60 systoliskt. Mer
vätskeinfusion påbörjas och IVA kontaktas. Patienten
flyttas till IVA under preliminär diagnos septisk chock
med okänt fokus. Tillägg med aminoglykosid ges.
När de akuta laboratorieproverna anländer ses
liksom vid föregående vårdtillfälle en uttalad hemo-koncentration med Hb 205. LPK 12,4, CRP 11,
Krea 122, Na 131, K 4,7, Albumin 38, Laktat 2,7.
Likvoranalys visar ingen pleocytos eller tecken till
barriärskada. Antibiotika byts till Pipera-cillin/Tazobactam. Lungröntgen visar inga infiltrat. Urinsticka
är negativ.
På IVA stabiliseras blodtrycket initialt med hjälp av
Noradrenalininfusion och fortsatt kristalloid vätskeinfusion. Hb visar initialt en sjunkande trend. Handläggningen fortskrider som vid septisk chock.
Under natten tilltar sensationen från benen och
utvecklas till regelrätt smärta som blir morfinkrävande. Smärtan drabbar senare även övre extremiteter.
Ortoped tillkallas och bedömer patienten som mjuk
i kompartment men generellt spänd i muskulaturen i
ben och underarmar. Man bedömer det som generel-
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la muskelkramper och man provar att behandla med
benzodiazepiner vilket ger viss effekt. CK och myoglobin utfaller inom normala värden. Möjligheten av
kompart-mentsyndrom diskuteras men indikation för
kompartmentklyvning föreligger ej.
Under natten ökar behovet av inotropi. I proverna
ses tilltagande metabolisk acidos och laktat-stegring.
Hb stiger åter drastiskt och når ett högsta värde på
224. LPK stiger till 31. Albumin sjunker från 38 vid
inkomst till 22. CRP förblir lågt vid upprepad provtagning men patienten är högfebril. Patienten blir
kritiskt cirkulatoriskt instabil och intuberas, aktiv kylbehandling ges. Trots noradrenalin-, adrenalin- och
glypressinbehandling samt tillförsel av makrodex, albumin, natriumbikarbonat och iv kortikosteroider går
den progredierande cirkulatoriska svikten inte att häva
och patienten avlider 11 timmar efter inkomst i bilden
av cirkulatorisk chock. Den underliggande diagnosen
är vid den tidpunkten mycket oklar.
I efterförloppet utfaller samtliga bakteriella odlingar negativa, men PCR för Influensa B utfaller positiv.
S-Elfores visar förekomst av M-komponent. S-tryptas
är ej förhöjt. TSH är inom normala värden.
Efter omfattande litteratursökning framkommer
det att sjukdomsbild och förlopp stämmer mycket väl
med ett tillstånd känt som Clarksons syndrom eller
“Systemic capillary leak syndrome”. Obduktion visar generellt ökad genomblödning av de inre organen
samt mindre mängd perikard- och pleuravätska. Ingen
tydligt dödsorsak kan påvisas utifrån obduktionsprotokollet.
Systemic Capillary leak syndrome (Clarksons
syndrom)
Tillståndet beskrevs första gången 1960 av Clarkson
et al och sedan dess har drygt 200 fall beskrivits i litteraturen. Tillståndet karaktäriseras av episodvis uppkomst av uttalat kapillärläckage resulterande i den för
tillståndet typiska triaden hypotension, hemokoncentration (ofta värden som för tankarna till polycytemi.)
och hypoalbuminemi. En episod kan variera i svårighetsgrad men kan i flera fall vara letal. En icke letal
episod är självbegränsande men kan vara i flera dagar.
Orsaken till det hastigt påkomna kapillärläckaget
är okänt, men tillståndet tycks kunna utlösas av en
inflammatorisk trigger. Typiskt är övre luftvägsinfektioner men även vigorös fysisk aktivitet finns beskrivet som utlösande faktor. Det finns en stark koppling
till förekomst av M-komponent, men något direkt
patogenetiskt samband har inte kunnat påvisas. Ett
flertal olika substanser har före-slagits spela roll, däribland VEGF, angiopoetin 2, IL-2, Leukotriener och
TNF-alfa, men patogene-sen är fortsatt oklar.
Tillståndet drabbar män och kvinnor i samma utsträckning och förekommer framför allt hos medelål-
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ders personer, men även fall hos barn finns beskrivna.
Förloppet vid en attack av SCLS karaktäriseras av
tre faser:
1. Prodromalfas: symptom som irritabilitet, trötthet, buksmärta, myalgi, polydipsi med associerad
viktuppgång kan föregå de mer dramatiska symptomen med ca en till två dagar. Flertalet patienter
har då även symptom på en övre luftvägsinfektion.
2. Läckagefas: Under denna fas uppstår den typiska
triaden av hypotension, hemokoncentration och
hypoalbuminemi som resultat av uttalad extravasering av vätska. Patienten kan uppvisa generella
ödem. Det är oftast i denna fas patienten söker
vård.
3. Återhämtningsfas: Efter ett par dagar övergår
tillståndet i återhämtningsfas vilket uppstår då
kapillärläckaget plötsligt minskar och upphör.
Kliniskt ser man ett plötsligt minskat behov av
intravenös vätsketillförsel för att upprätthålla
adekvat blodvolym. Under denna fas rekryteras
vätska åter tillbaka till blodbanan. Detta innebär
en betydande risk att blodvolymen överbelastas
och allvarligt lungödem kan uppkomma. I denna
fas är patienten i regel i behov av aggressiv behandling med diuretika.
Mellan episoderna har patienter med SCLS i regel inga
symtom och laboratorieprover uppvisar inga avvikelser
bortsett från eventuell förekomst av M-komponent.
Diagnosen ställs efter att annan orsak till chock
uteslutits. Förekomst av typiska prodromalsymptom
och triaden beskriven ovan i kombination med generella ödem gör att tillståndet kan misstän-kas. Fynd
av M-komponent ger ytterligare stöd. Stryptas är av
värde för att utesluta anfylaxi.
Komplikationer
Risken för komplikationer är ökad under läckagefasen
och återhämtningsfasen. Den mest uppenbara risken
under läckagefasen är cikulatorisk svikt till följd av
minskad blodvolym. På grund av massivt vätskeutträde finns risk för kompartmentsyndrom, ascites,
perikard- och pleuravätska samt risk för hjärnödem.
Rhabdomyolys i kombination med cirkulatorisk svikt
ger risk för akut njursvikt. Trombosrisken är förhöjd
med anledning av den kraftiga hemokoncentrationen.
Under återhämtningsfasen upphör plötsligt kapillärläckaget, och vätska rekryteras åter till blodbanan med
betydande risk för överbelastning av blodvolymen och
massivt lungödem.
Behandling
SCLS är ett mycket ovanligt tillstånd, varför tillgängliga behandlingsstrategier baseras utifrån fallrapporter.
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Fallbeskrivning

I det akuta skedet är grundpelaren understödjande behandling och noggrann övervakning vilket vid svårare
episoder kräver intensivvård. Initial behandling skiljer
sig egentligen inte från den vid annan typ av chock
men man bör vara aktsam på komplikationer, samt
observant vid övergång till återhämtningsfas för att
kunna förebygga överbelastning av blodvolymen.
Specifik behandling saknas, men kombinationen
av oralt administrerat terbutalin och theofyllamin på
daglig basis, alternativt månadsvis IVIG administrering har visats minska frekvens och svårighetsgrad av
episoderna, och är de två mest välbeprövade strategierna för profylaktisk behandling. Även vid akut behandling tycks de ovan beskriva strategierna vara av värde.
Diskussion
Fallet belyser ett tillstånd som primärt inte tillhör den
infektionsmedicinska sfären, men då tillståndet ofta
utlöses av en vanligtvis banal infektion medför det att
initial handläggning med stor sannolikhet sker på infektionsklinik. Tillståndet kan lätt misstas för septisk
chock, men kännedom om den kliniska bilden med
prodromalsymptom, hypotension, uttalad hemokoncentration och hypoalbuminemi gör att möjlighet
finns att tidigt misstänka tillståndet. Även om den
initiala handläggningen inte skiljer sig från behandling av annan typ av chock är det viktigt att tillståndet
identifieras. Dels för att aktivt kunna uppmärksamma
komplikationer och att vid återhämtningsfas förhindra upp-komst av livshotande lungödem. Korrekt diagnos har även betydelse för att profylaktiska åtgärder
ska kunna vidtas. Möjligen kan terbutalin och theofyllamin alternativt IVIG vara av värde under den akuta
fasen.
Per Wallin
ST-läkare, Infektionskliniken Kalmar

Referenser och fortsatt läsning
Kirk M. Druey, MD, Samir M. Parikh, MD. (in press).
Idiopathic systemic capillary leak syndrome (Clarkson
disease). Journal of Allergy and Clinical Immunology.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2016.10.042
Druey KM, Greipp PR. Narrative Review: Clarkson
Disease-Systemic Capillary Leak Syndrome.
Annals of internal medicine. 2010;153(2):90-98.
doi:10.1059/0003-4819-153-2-201007200-00005.
Kapoor P, Greipp PT, Schaefer EW, et al. Idiopathic
Systemic Capillary Leak Syndrome (Clark-son’s Disease): The Mayo Clinic Experience. Mayo Clinic
Proceedings. 2010;85(10):905-912. doi: 10.4065/
mcp.2010.0159.
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Torsdag 7 september
Frukost

7.00 – 08.25

PID - Autoimmunity - HSCT

8.30 – 09.15

Troy Torgerson, Seattle

09.15 – 10.00

Falldiskussioner med mentometerfrågor

10.00 – 10.45

Hälsopaus och Läkemedelsinformation

LOCID

10.45 – 12.15

Anna-Carin Norlin

Onsdag 6 september
Registrering och lunch

12.00 – 13.00

Välkomsthälsning

13.00 – 13.10
13.10 – 13.40

12.1 5 – 13.15

13.15 – 15.00

CVID

13.45 – 15.00

1 6 . 3 0 - 17 . 30

Utställningen öppen

15.45-16.30

Lunch

Thymus – behövs den?
Jan Ernerudh

CVID + GI problems

Genetik till varje pris?

Silje Fjellgård Jörgensen, Norge (30 min)

Ola Winqvist

15.00 – 15.30

Hälsopaus och Läkemedelsinformation

När ska vi transplantera vid PID?

10 vetenskapliga publikationer som har ändrat
vår bild av PID

15.30 – 16.15

PIDCare och Hälsodagboken

16.15 – 17.00

SLIPI ÅRSMÖTE

17.00 – 17.45

Demo av PIDCare

Jonas Mattson

Styrelsen
1 7 . 3 0 - 18 . 0 0

Anders Åhlin

+ fallpresentation (Anna-Carin Norlin)

T celler och CTL-4

Hälsopaus och Läkemedelsinformation

+ Falldiskussion

Fagocytdefekter

Judith Gudmundsdóttir

Charlotte Cunningham-Rundles, New York

15.00 - 15.45

Utställningen öppen

+ fallpresentation (Vanda Friman)

+ fallpresentation (Karlis Pauksens)

Fredag 8 september
Frukost

7.00 – 08.25

Subclinical infections in antibody
deficiencies

8.30 – 10.15

Stephen Jolles

10.30- 11.00

1 1 . 00 – 1 2 .0 0

Utställningen öppen

Kroniska sinuiter

Morgan Andersson

Fysioterapi vid immunbrist
Anna-Lena Lagerqvist

Hälsopaus

Neonatal screening

Lennart Hammarström

Nyheter/Uppdatering
- Riktlinjer
- Nordisk samsyn

All anmälan sker via webben på

www.slipi.nu
Deltagaravgift:
Fram till den 1 juni 5 300 SEK exkl. moms
Efter 1 juni till den 30 juni 6 300 SEK exkl. moms

Sista anmälningsdag är den 1 juli 2017
I deltagaravgiften ingår Konferensavgift , 2 övernattningar samt måltider
från onsdag lunch till fredag lunch

VÄLKOMNA
Nicholas Brodszki, Vanda Friman, Karlis Pauksens, Anna-Carin Norlin,
Åsa Nilsdotter, Sólveig Óskarsdóttir, Ola Winqvist
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Nya medlemmar

Nya medlemmar
Anmälda till styrelsemötet 170113
• Andreas Fernberg ST-läkare Linköping
• Olof Hertting ST-läkare Astrid Lindgrens
barnsjukhus
• Johan Ljungberg ST-läkare Halmstad
• Maria Nygren ST-läkare Uppsala
• Elin Edman ST-läkare Skövde
Anmälda till styrelsemötet 170313
• Anders Nilsson specialistläkare Stockholm
• Anna Säll ST-läkare Helsingborg
• Kajsa Wyss ST-läkare Karolinska
• universitetssjukhuset Stockholm
• Isabelle Eriksson ST-läkare Falun
• Louise Rohlén ST-läkare Kalmar
• Linnea Wiklund ST-läkare Sundsvall
• Dan Sune ST-läkare, Norrköping
• Lena-Maria Söder ST-läkare Gävle
• Erika Norén ST-läkare Gävle
• Gabriel Domert ST-läkare Falun
• Jakob Altgärde ST-läkare Jönköping
• Katarina Rosengren ST-läkare Visby
• Johan Karp ST-läkare Skövde

Save the Date!

European Advanced Course in Clinical Tuberculosis
September 18- 20 2017

Venue: Wennergrens Center
Stockholm, Sweden
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Fallseminarium

Fallseminarium på ELITE
Hotell Eskilstuna 28-29/8-17
Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare
inom infektionssjukdomar till utbildning som
baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti
ordnas ett seminarium för 20 deltagare.

Kurstid
28-29 augusti 2017

Anmälan
Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, telefon(inkl mobil), mailadress, ev. specialkost, hur
många månader du har kvar till specialistkompetens,
vilken ST du tillhör (nya eller gamla) samt hur många
fallseminarium du har deltagit i tidigare och när.
Skriv också om du har din verksamhetschefs godkännande och faktureringsadressen inkl referensnummer. Märk mailet: Fallseminarium.
Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att snarast
efter att anmälningstiden 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.

Pris
4035 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i
enkelrum samt alla måltider.

Frågor
Vid frågor kontakta Karolina Prytz, karolina.liljedahlprytz@regionorebrolan.se

F

allen presenteras med s.k. case-metodik och
utbildningen skall ses som ett komplement till
SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man
deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST.
Kurslokal
ELITE Hotell i Eskilstuna

Varmt välkommen med anmälan senast den 31 maj.
Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.
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Kalender

Kongresskalender
Antiviral behandling och monitorering
samt diagnostik vid HIV, hepatit B och
C virus infektion
8-11 maj, Uppsala
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
16-19 maj, Karlskrona
www.infektion.net
ESCMID Postgraduate Education Course
Sepsis 2017: From Pathogenesis to Treatment
1-3 juni, Amsterdam, Nederländerna
https://escmid.pulselinks.com/event/12619
ASM Microbe
1-5 juni, New Orleans, USA
www.asm.org/index.php/asm-microbe-2017
ESCMID Postgraduate Education Course:
Update on Infections Associated with Orthopedic Implants: Diagnosis and Management
7-9 juni
Pamplona, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/12708
ESCMID Postgraduate Education Course:
Viral Infections in Immunocompromised
Patients
8-9 juni , Bratislava, Slovakien
https://escmid.pulselinks.com/event/13402
ISCVID
22-24 juni, Dublin, Irland
www.endocarditis.org
16th ESCMID summer school
1-8 juli, Borstel, Tyskland
https://escmid.pulselinks.com/event/13862
Fallseminarium för ST-läkare
28-29 augusti, Elite Hotel, Eskilstuna
http://infektion.net/sites/default/files/pdf/
Fallseminarium_pa_ELITE_2017.pdf
34th NSCMID
31 augusti-3 september, Tórshavn, Färöarna
www.nscmid2017.com
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Primär immunbrist: SLIPI’s X:e årsmöte
6-8 september, Tylösand
http://slipi.nu/arsmote/
36th Annual meeting of the European
Bone and Joint Infection Society (EBJIS)
7-9 september, Nantes, Frankrike
4th ESCMID Conference on Vaccines
8-10 september, Dubrovnik, Croatia
www.escmid.org/dates_events/escmid_conferences
ESCMID Postgraduate Education Course: Emerging Antibiotic Resistance in Gram-Negative
Bacteria: Problems and Solutions
14-15 september, Fribourg, Switzerland
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses
ESCMID Postgraduate Education Course
Migration Medicine
17-20 September, Lampedusa, Italy
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses
EACCT - Advanced course in Tuberculosis
18-20 september, Wennergren Center, Stockholm
HIV & Hepatitis Nordic conference
27-29 september, Hilton Slussen, Stockholm
http://hivnordic.se
ESCMID Postgraduate Education Course:
Antimicrobial Stewardship: Principles
and Practice
4-6 oktober, Istanbul, Turkiet
ID week 2017
4-8 oktober, San Diego, USA
www.idweek.org
The 48th Union World Conference
on Lung Health
11-14 oktober, Guadalajara, Mexico
www.guadalajara.worldlunghealth.org
The liver meeting, AASLD
20-24 oktober, Washington, DC, USA
www.aasld.org
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