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Vänner!

H

östen börjar så smått göra sitt intåg i vår tillvaro och jag vet att ett
antal kollegor uppmärksammat Bivråkens dag i vår vackra Skåneregion.
Trots fågelsträck och skördetid tar vi nya tag i föreningen och högt
upp på agendan är frågan: Vad är en infektionspatient? I detta nummer publiceras ett inlägg som vi i styrelsen hoppas är startskottet för en konstruktiv och
givande diskussion inom specialiteten, som vi sedan kan använda som stöd för
ämnet infektionssjukdomar runt om i landet. Jag hoppas på ett livligt deltagande
i diskussionen, som kommer att fortsätta under chefsmötet i oktober fram till
Infektionsveckan i Gävle nästa år, där vi håller ett seminarium i frågan. Därefter
finns det säkert tankar och material för att gå vidare med revideringen av vår
skrift angående Infektionssjukvårdens uppdrag och framtid.
När vi ändå talar om vår nya Infektionsvecka så håller ett spännande program att
ta form tillsamman med kollegorna på Gävle-kliniken. Se till att sätta av tid för att
delta och frigör så många i läkarstaben som är möjligt med hänsyn till er kliniska
verksamhet. Jag vet att det ibland kan vara svårt, men programmet, vetenskapligt och socialt, kommer att vara värt en resa och säkert är att vår vecka blir en
framgång. Klart är att sektionen för vårdhygien kommer att delta och vi hoppas
att IFIS (Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor) vill vara med även i år.
Nysam-samarbetet, som ersätter vår tidigare verksamhetsenkät, omfattar nu
ett flertal kliniker runt om i landet, men vi saknar fortfarande många. Inte
minst hoppas jag att universitetsklinikerna ska upptäcka fördelarna med denna
”benchmarking”, dvs. jämförelser som sker på våra egna villkor och som kan
användas i vår argumentation i divisions- och landstingsledningar för att stärka
vår ställning. Vi ser också fram emot ett förtydligande hur fortbildningsverksamheten ska säkerställas i det nya Lipus-institutet, bl.a. när det gäller finansieringen
av SK-kurser och fortbildning för specialister.
Bland de många remisser som passerar föreningens ögon har en viktig nått oss.
Socialstyrelsen har initierat ett projekt för översyn av smittskyddslagen och SILF
kommer att delta med två representanter till den referens- och arbetsgrupp som
skall beakta juridiska, etiska, medicinska och epidemiologiska aspekter av lagen, samt arbeta fram
ett underlag för att definiera sjukdomar som smittsamma, allmän- eller samhällsfarliga.
Slutligen vill jag uppmana alla kliniker att sända in
presentationer av nya avhandlingar till tidningens
avhandlingsredaktör Cecilia Rydén och samtidigt
önska alla en skön höst.
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Vårmötet i Örebro 2013
Infektionsläkarföreningens Vårmöte
2013 hölls på Universitetssjukhuset i
Örebro, vid Svartåns strand och samlade
som brukligt många engagerade deltagare. Betydligt fler än vanligt, faktiskt
– detta var nämligen det första Vårmöte
som arrangerats gemensamt med Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor. Infektionsläkaren fanns på plats för
att ta del av några av föredragen.

D

et tre dagar långa mötet inleddes av Henrik Eliasson, verksamhetschef på Infektionskliniken i
Örebro. Han hälsade deltagarna välkomna
och introducerade kollegan Bo Söderquist
som agerade moderator för mötet.
ESBL – nytt nationellt kunskapsunderlag

Av svenska invasiva isolat av E. coli under
förra året var 4,4% ESBL-producerande,
medan motsvarande siffra för K. pneumoniae var 2,2%. I svenska urinisolat ses en
långsam ökning av E. coli, och 2012 uppgick
andelen till 3,5%.
– Analyser av de ESBLA-producerande
isolaten av E. coli i urin visar dock att bara
3% är resistenta mot nitrofurantoin, vilket
är ungefär detsamma som för de icke-ESBLproducerande isolaten, sa Karin Tegmark
Wisell. Vid vanliga urinvägsinfektioner finns
det därför ingen anledning, åtminstone inte
utifrån resistensepidemiologin, att frångå
gällande rekommendationer.
Thomas Tängdén från Akademiska sjukhuset
i Uppsala redogjorde för behandlingsdelen
av underlaget, som han skrivit tillsammans
med Inga Odenholt vid Skånes universitetssjukhus. Han konstaterade att resistensläget
i Sverige alltjämt är gynnsamt.
Vid allvarlig infektion med ESBLA är
karbapenemer förstahandsval, gärna i kombination med en aminoglykosid. Ertapenem
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Det nya nationella kunskapsunderlaget om
ESBL-producerande tarmbakterier presenterades bara någon vecka innan Vårmötet.
Karin Tegmark Wisell, klinisk bakteriolog
på SMI, redogjorde för bakgrund och epidemiologi.

Den gällande definitionen av ESBL är
betalaktamas som ger upphov till fenotypisk
resistens mot cefotaxim och/eller ceftazidim
och/eller karbapenemer. Den gen som kodar
för resistensen ska dessutom vara överförbar
mellan olika stammar av samma art och
mellan olika arter inom familjen Enterobacteriaceae.
ESBL indelas i tre kategorier: ESBLA vars
aktivitet hämmas av klavulansyra, ESBLM
vars aktivitet inte hämmas av klavulansyra
men oftast av kloxacillin, och ESBLCARBA
(CPE) som kan bryta ned karbapenemer.
I Sverige blev ESBL (utan närmare specifikation) anmälningspliktigt för laboratorier
2007.
– Sedan dess har vi sett en kontinuerlig
ökning av antalet fall, konstaterade Karin
Tegmark Wisell. Förra året var ökningen
27%, vilket totalt motsvarar drygt 7 000 fall.
År 2012 infördes klinisk anmälningsplikt
av ESBLCARBA. Antalet fall är visserligen litet
men ökar stadigt. Hittills har vi i Sverige
haft 70 fall, med en tydlig ökning under
de senaste tre åren.

är dock känsligare för resistensutveckling
än övriga preparat och har sannolikt en
begränsad livslängd. Tidigare sattes karbapenemerna in mer urskillningslöst, men ur
ett resistensperspektiv är det klokt att hålla
nere användningen.
– Att ge karbapenem till alla är en kortsiktig lösning, sa Thomas Tängdén. Idag
tar man gärna till dessa preparat av rädsla
för att det kanske är fråga om ESBL – på
sikt kommer vi att göra det för att vi måste.
Evidensen avseende ESBLCARBA-producerande bakterier är svagare, men grunden
för dagens behandling är kolistin. Njur
toxicitet förekommer hos upp till 45% av
patienter, men effekten är reversibel och i
regel mild. Risken ökar dock vid kombinationsbehandling med annat njurtoxiskt
preparat, vilket därför bör undvikas. Tigecyklin har god effekt in vitro, men studier
har visat att mortaliteten är högre än med
andra behandlingsalternativ vid allvarliga
infektioner. Mortalitetsökningen härrör
dock nästan uteslutande från vårdrelaterad
lunginflammation och framför allt ventilatorassocierad pneumoni, där tigecyklin
saknar indikation. Fosfomycin används i
ökande utsträckning internationellt som
sistahandsalternativ, men prospektiva studier saknas och preparatet är inte godkänt
i Sverige.
– Kombinationsbehandling är klart bättre
än monoterapi vid ESBLCARBA och rekommenderas alltid, sa Thomas Tängdén.
Ätbara vacciner

Sören Andersson är verksamhetschef på
Laboratoriemedicinka kliniken i Örebro
och forskar på vaccinproduktion i transgena
växter. Han menar att odling av vaccin i
form av grönsaker skulle kunna underlätta
vaccinationsarbetet betydligt. Exempelvis
skulle det globala behovet av hepatit B-vaccin för barnvaccinationsprogram kunna
rymmas på 100 hektar mark. Och eftersom
det inte behövs några injektioner kommer
man ifrån behovet av kylkedja och steril
utrustning, något som är särskilt viktigt i
utvecklingsländer.
De önskade generna överförs till växter
med hjälp av en jordbakterie som har en
plasmid med tumörinducerande egenskaper. Plasmiden byts ut mot genen för det
protein man vill uttrycka. Med vissa växter
kan man enkelt åstadkomma detta genom
att doppa växten i en lösning med bakterien,
med andra används en teknik baserad på
stamceller och tillväxthormoner.
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Flera olika grönsaker har testats. Exempelvis har en amerikansk forskargrupp tagit
fram en transgen potatis som producerar
hepatit B s-antigen och som i försök har
visats ge ett signifikant immunsvar. Men
Sören Andersson tycker att morötter har
bättre förutsättningar.
– Moroten accepteras över hela världen
av både människor och djur, är billig att
producera och kan ätas rå. Den är dessutom tvåårig, vilket innebär låg risk för
okontrollerad spridning, konstaterade Sören
Andersson.
Olika sexuellt överförbara infektioner
har använts som modell, framför allt HIV. I
Örebro har man bland annat använt kapsidproteinet i HIV, p24, som är stabilt och har
stor betydelse för skyddande immunitet.
Växter med p24-genen har visat sig tydligt
uttrycka önskade antigen och producera
p24-proteinet. Man kan alltså hävda att
dessa växter uppfyller kriterierna för HIVpositivitet.
Möss som matats med växten uppvisar
immunsvar. Något förvånande har dock
växter med höga doser av antigenet gett
upphov till lägre immunsvar än växter med
låga doser. Detta skulle kunna bero på oral
tolerans; i en musmodell har induktion av
oral tolerans mot kollagen visats skydda
mot artrit.
Syfilis

Anders Blaxhult arbetade tidigare i Örebro
men är nu verksam på Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm, där omkring en
tredjedel av landets 600 årliga fall av syfilis
behandlas. Han berättade syfilis är en stor
sjukdom globalt sett, med omkring elva
miljoner fall. I Sverige var sjukdomen i det
närmaste utrotad under 1980-talet, men
under de senaste 15 åren har man åter sett en
ökning. Initialt spreds smittan främst mellan
män som har sex med män, men idag är även
den heterosexuella spridningen etablerad.
De olika sjukdomsstadierna gör smittan
svår att upptäcka och statistiken osäker.
Många av dem med positiv serologi har inga
symtom, och sjukdomen kallas då latent.
Smitta som är mindre än två år gammal är
anmälningspliktig, men i många fall är det
omöjligt att avgöra.
Vid primär syfilis uppstår i flertalet fall
ett sår omkring tre veckor efter smittillfället,
vanligen på könsorganet. Utan behandling får patienten någon månad senare en
sekundär syfilis i form av hudutslag, ofta i
handflator och på fotsulor, inte sällan i kom-

bination med feber, huvudvärk och svullna
lymfkörtlar. Man räknar med att omkring
70% läker ut utan behandling. Hos de övriga
fortskrider infektionen och uppträder som
sen syfilis 10–20 år efter smittan.
– Syfilis kan imitera många olika sjukdomar, så om en patient har konstiga symtom
kan det vara bra att testa för syfilis, sa Anders
Blaxhult. Man bör dock ha i åtanke att
det finns andra spiroketsjukdomar som ger
samma serologiska svar.
Magnus Unemo, Örebro berättade att en
definitiv syfilisdiagnos enligt samtliga internationella riktlinjer kräver förekomst av
T. pallidum i kliniskt prov från ulcerationen. Eftersom detta sällan är möjligt får
man dock vanligen nöja sig ett serologiskt
prov, vilket ger en presumtiv diagnos. Två
typer av serologiska tester finns att tillgå:
de icke-treponemaspecifika som utgår ifrån
antikroppssvaret mot lipider som kan bildas
i samband mot vävnadsskada, och de treponemaspecifika som utgår ifrån antikroppssvaret mot T. pallidum.
Magnus Unemo ingår i en grupp som just
nu arbetar med att utvärdera såväl gamla som
nya syfilistester för att därigenom utveckla en
bättre och mer effektiv screening-algoritm.
Algoritmen kommer att innefatta såväl treponema som icke-treponema tester, konfirmerande tester, IgM-tester och ett snabbt,
patientnära test.
Eftersom en så stor andel av syfilis-fallen
finns i lågresursländer har forskningen i hög
grad inriktats mot att utveckla de patientnära
testerna. Sådana tester har visserligen funnits
länge men har då endast varit riktade mot
treponema antikroppar och alltså inte givit
någon information om ifall infektionen är
aktiv eller ej, och inte heller om behandlingen fungerar.
– Just nu finns det dock ett test som
väntar på FDA-godkännande som kombinerar treponemaspecifika och icke-treponemaspecifika analyser, konstaterade Magnus
Uneno. Testet är enkelt att utföra och visar
extremt bra resultat jämfört med RPR vid
olika titrar. För att undvika subjektivitet
medföljer en liten läsare som ger ett numeriskt svar på analysen.
Tularemi

År 2008 lade Henrik Eliasson fram sin
avhandling om tularemi, eller harpest. Han
berättade att antalet fall varierar stort mellan
olika år. Från att främst ha drabbat Norrlandskusten och Gävleborgs län har smittan

spridit sig söder- och västerut i landet. I
Örebro började antalet fall öka år 2000.
Tularemi orsakas av Francisella tularensis,
som finns i flera subtyper. Typ A (tularensis) är mest virulent och finns så gott som
uteslutande i Nordamerika. Hos oss förekommer framför allt typ B (holarctica),
som är betydligt lindrigare. Utöver dessa
förekommer även subtyperna mediasiatica
och novicida. F. tularensis har påvisats hos
över 200 olika djurarter, inklusive fästing.
Inkubationstiden är vanligen 3–5 dagar
men kan vara upp till två veckor. Den
kliniska bilden skiljer sig åt beroende på
smittvägen, men gemensamt är ett relativt
abrupt insjuknande med frossa och feber.
Även torrhosta är vanligt förekommande,
liksom muskelvärk och diarré.
Av de kliniska formerna dominerar den
ulceroglanduära, som orsakas av insektsbett
eller direktkontakt med djur. Här ses en
primärlesion och svullnad i närmaste körtelstation – vanligast är en lesion på underbenet och körtelsvullnad i ljumsken. Den
orofaryngeala formen orsakas i första hand
av kontaminerat vatten, vilket ger upphov
till sår i halsen och cervikal körtelsvullnad.
Vidare kan inhalation av bakterien från
exempelvis musavföring orsaka pulmonell
tularemi med lokaliserat lunginfiltrat och
förstorade mediastinala lymfkörtlar. Ytterligare former är den oculoglandulära som
orsakar en ilsken, ofta ensidig konjunktivit
och körtelsvullnad, den glandulära som ger
körtelsvullnad utan primärlesion, och den
tyfösa med feber men utan fokala symtom.
De diffusa och varierande symtomen
innebär hög risk för feldiagnos.
– En hel del patienter med orofaryngeal
tularemi har hamnat på Öronkliniken, medan
de med inhalationssmitta tenderar att hamna
i tumörutredning, berättade Henrik Eliasson.
Hudmanifestationer vid ulceroglanduär
tularemi kan utöver primärlesionen även
innefatta rodnad vid körtellokalen. Det är
dessutom relativt vanligt att patienten 1–2
veckor efter insjuknandet får nya hudförändringar, ofta i närheten av primärlesionen.
Behandlingen utgörs av av doxicyklin,
ciprofloxacin eller gentamicin i två veckor,
någon gång längre.

Thomas Tängdén

Sammanlagt identifierades 39 fall, av vilka
72% var män.
Utöver de förväntade symtomen med
feber, hosta och huvudvärk uppvisade många
patienter relativ bradykardi, definierat som
utebliven pulsstegring vid ökad kroppstemperatur. CRP var förhöjt hos 37 av 39
patienter, med ett medelvärde på drygt 80
men med stor spridning. Även sänkan var
lätt förhöjd hos flertalet patienter, medan
LPK var lätt förhöjt hos hälften, hos övriga
normalt.
Vid röntgenundersökning uppvisade två
tredjedelar patologiska fynd i form av förtätningar, infiltrat eller förstorade körtlar.
– Vi såg ingen korrelation mellan patologiska röntgenfynd och hosta, något som
belyser vikten av att göra lungröntgen när
man har en patient med oklar feber, sa
Emma Löfström.
Ledprotesinfektioner

Parham Sendi är internmedicinare och
infektionsläkare vid universitetssjukhuset

Sören Andersson

i Bern, Schweiz, men har tillbringat ett år
i Stockholm som forskare på Karolinska
Institutet. Han berättade att ledprotesinfektioner är ett växande problem; i takt med
att befolkningen blir allt äldre är det allt fler
som behöver ledproteser och lever allt längre
med dessa. Dessutom ökar sannolikt risken
för infektion på grund av ökad frekvens
av riskfaktorer för bakteriemi, exempelvis
fetma, diabetes och reumatoid artrit. Detta
gäller särskilt S. aureus – risken för hematogen spridning till implanterade höft- och
knäleder är 30–40%.
– Då vi får en patient med S. aureus på
kliniken observerar vi först lederna kliniskt
och överväger ultraljud, sa Parham Sendi.
Vid stora mängder synovialvätska punkteras
leden och cellräkning görs, och om värdena
är kraftigt förhöjda övervägs operation. Om
däremot lederna inte visar några tecken på
infektion väljer vi att avvakta eftersom ledpunktion i sig medför ökad infektionsrisk.
Mikrobiologi är bara ett av kriterierna
för ledprotesinfektion; ett positivt odlings-
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Mikrobiolog Emma Löfström, tidigare i
Örebro men numera i Halmstad, presenterade en egen retrospektiv studie om symtomen vid pulmonell och tyfös tularemi. I studien ingick samtliga patienter i Örebro som
fått dessa diagnoser under åren 2000–2009.

Karin Tegmark Wisell

ANNONS

Svartån ringlar sig fram genom staden.

svar betyder inte att behandling ska sättas
in eller att protesen ska tas bort. Till övriga
kriterier hör anamnes, hur lång tid som
förflutit sedan protesen sattes in, kliniska
tecken och symtom, histologi, etc.
– I de fall jag sett som slutat med en
katastrof har det så gott som alltid saknats
ett fungerande samarbete mellan infektionsläkaren och ortopeden, sa Parham Sendi. För
patienternas skull bör man verkligen försöka
etablera ett sådant samarbete.
Ska då en ledprotes bytas ut om infektion
konstaterats? Parham Sendi framhöll att
debridering med kvarlämnande av implantatet (debridement, antibiotics and implant
retention, DAIR) är ett betydligt mindre
ingrepp som medför lägre risk för patienten
och som dessutom kräver betydligt kortare
rehabiliteringstid. DAIR bör särskilt övervägas för äldre patienter.
Clostridium difficile – nytt om diagnostik
och behandling

veckor. Även immunterapi är under utveckling men blir sannolikt för dyrt för andra
än svårt sjuka patienter.
Fidaxomicin är ett nytt preparat, en så
kallad makrocyklisk makrolid med smalt
spektrum som sparar Bacteroides och som
även sägs blockera sporylering och toxinproduktion. Preparatet är dock endast testat på
och registrerat för primär sjukdom.
Levercancer vid kronisk hepatit

En session om surveillance, utredning och
behandling av levercancer vid kronisk hepatit leddes av Ann-Sofi Duberg, Örebro. Hon
berättade att mer än 80% av all levercancer i
världen orsakas av kronisk hepatit B och C.
Sverige är visserligen alltjämt ett lågprevalensland för dessa infektioner, men andelen
hepatitorsakad levercancer har ökat under
senare år.
– Bland svenska patienter med känd
hepatit C är huvuddelen födda efter 1950
och smittade på 70- och 80-talet. Den relativa risken för levercancer i den gruppen
är omkring 40 gånger högre jämfört med
normalbefolkningen, sa Ann-Sofi Duberg.
Av hepatit B-patienterna är mer än 80%
födda i högendemiska länder. Deras cancerrisk är 30–50 gånger högre jämfört med normalbefolkningen och inträder vid betydligt
lägre ålder eftersom de ofta smittats redan
vid födseln.


Torbjörn Norén, Örebro berättade att
infektioner orsakade av C. difficile beräknas utgöra omkring 25% av antibiotikaassocierad diarré. Infektionen är dock inte
anmälningspliktig, och statistiken bygger
därför på laboratorierapportering.
Nap1/027 är en särskilt aggressiv stam
som har orsakat enorma utbrott i Canada
och USA och därefter spridit sig till Europa,

inklusive Skandinavien. I både Finland och
Danmark har den fått rejält fäste, men märkligt nog ännu inte i Sverige; av omkring
8 000 kliniska fall av C. difficile årligen har
hittills endast nio varit Nap1/027.
De multi- och moxifloxacin-resistenta
ribotyper som dominerar i Sverige är 012
(främst i Östergötland och Västra Götaland),
017 (främst i Gävleborg), 046 (främst på
småländska höglandet) och 231 (främst i
Stockholm).
Inom vården utgår man generellt ifrån
att patienter är smittfria då diarrén upphör,
men sporer av C. difficile kan överleva i flera
månader i miljön kring en patient. I en egen
studie har Torbjörn Norén undersökt förekomsten av bakterier på sjukhussängar där
patienter med C. difficile-infektion vårdats.
Efter fyra veckor fanns bakterier kvar vid
20% av provtagningarna.
Behandlingsmässigt rekommenderas om
möjligt utsättning av antibiotika. Vid mild
sjukdom rekommenderas expektans under
2–3 dagar, därefter metronidazol, vid allvarlig eller recidiverande sjukdom vankomycin.
Vid multipelt recidiverande sjukdom
finns det även en rad icke-evidensbaserade
alternativa behandlingar. Av dessa har probiotika ingen säkerställd effekt, medan däremot bioterapi i form av faecestransplantation
i flera nyare studier har visats medföra bot
hos 89–100% av patienter inom 12–14
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Per Stål, gastroenterolog på Karolinska, redogjorde för förutsättningarna för surveillance.
Han framhöll att det först och främst måste
finnas tillgång till kurativt syftande behandling inom rimlig tid. Likaså måste patienten
ha ett tillräckligt gott allmäntillstånd och
tillräckligt bra leverfunktion för att kunna
tillgodogöra sig sådan behandling. Dessutom
måste incidensen av levercancer i den aktuella patientgruppen vara tillräckligt hög för
att surveillance ska vara kostnadseffektivt.
Surveillance rekommenderas idag för cirrospatienter med Child-Pugh A och B samt
vid Child C i väntan på levertransplantation,
liksom för patienter med kronisk hepatit C
och fibrosstadium F3 med tecken på portal
hypertension.
Hepatit B-patienter kan utveckla levercancer även utan cirros, så i den gruppen är
det motiverat med surveillance av personer
med ökad risk: de med en nära släkting som
haft levercancer, asiatiska män över 40 års
ålder, asiatiska kvinnor över 50 års ålder och
eventuellt också afrikaner från centrala och
södra Afrika över 20 års ålder. Dessutom
rekommenderas surveillance av patienter
över 50 års ålder med akut intermittent
porfyri.
Den undersökningsmetod som rekommenderas är ultraljud utan kontrast var
sjätte månad.
– Surveillance ska betraktas som ett
erbjudande till patienten och avbrytas vid
bristande följsamhet eller om patienten inte
längre kan tillgodogöra sig en potentiellt
kurativ behandling, avslutade Per Stål.
Antti Oksanen, hepatolog på Karolinska,
framhöll att levercancer är en heterogen
sjukdom med varierande prognos och ett
flertal behandlingsmöjligheter. Därför behöver behandlingen skräddarsys, och för att det
ska vara möjligt krävs en hel del information
om patienten.
– De faktorer som påverkar behandlingsmöjligheterna är tumörens utbredning i
och utanför levern, den bakomliggande
leversjukdomens allvarlighetsgrad samt
patientens allmäntillstånd och eventuella
comorbiditeter, sa Antti Oksanen.
En viktig del av informationen gällande
själva tumören är storleken; av tumörer som
är mindre än 1 cm är hälften benigna, medan
de som är större än 2 cm nästan alltid är
maligna. Värdefull information erhålls även
från dynamiska undersökningar. Blodförsörjningen skiftar nämligen från portovenös
till arteriell i takt med att cancer utvecklas,

ett förhållande som används för att ställa en
säker diagnos utan histologi. För att koppla
samman kunskapen om tumörstorlek med
resultaten från dynamiska undersökningar
och därmed bedöma risken för levercancer
används olika algoritmer.
Levertransplantation utförs endast på
Karolinska i Huddinge och på Sahlgrenska
i Göteborg, och därför bör man kontakta
något av dessa sjukhus för bedömning.
Beslut om rekommendationer för behandling fattas på multidisciplinära behandlingskonferenser – på Huddinge hålls dessa en
gång i veckan.
– Personlig patientkännedom underlättar
enormt mycket för beslutet, och därför bör
det alltid finnas med någon som själv har
sett patienten och kan svara på frågor, sa
Antti Oksanen.
Magnus Rizell, kirurg på Sahlgrenska, berättade att det finns tre typer av kurativt syftande behandling vid levercancer: transplantation, resektion och radiofrekvensablation.
För transplantation har man i Sverige enats
om de så kallade UCSF-kriterierna, dvs en
tumör på ≤6,5 cm eller ≤3 tumörer varav
ingen är >4,5 cm och den sammanlagda
tumördiametern ≤8 cm.
– Dessa restriktioner bör följas. Om
recidivfrekvensen efter transplantation
överstiger 25% riskerar överlevnaden för
patienter med icke-maligna indikationer för
levertransplantation att påverkas negativt
på grund av begränsad organtillgång, sa
Magnus Rizell.
En fördel med transplantation är att
begränsningarna för ingreppet är få jämfört med resektion. Det gäller bland annat
tumörlokalisationen; även exempelvis total
portaocklusion går att hantera. Vid resektion
däremot är man helt beroende av leverns
segmentella försörjning och måste säkerställa
att både in- och utflöde bibehålls. Även
resektionsteknikerna blir dock allt bättre.
Ablation har naturligtvis också sina fördelar. Framför allt är det en mycket smidig
behandling med en bara någon enstaka dags
vårdtid efter ingreppet. Risken finns dock
för kyleffekter på intilliggande kärl, liksom
för nekros vid lokalisation nära gallgången.
Idag är ablation en lika vanlig åtgärd som
resektion vid levercancer.
Per Stål återkom därefter för att tala om
patienter som inte kan erbjudas kurativ
behandling. Han berättade att intermediär
sjukdom (dvs. utan kärlinvasion eller tumörväxt utanför levern) vanligen behandlas med

transarteriell kemoembolisering (TACE),
medan patienter med avancerad sjukdom
istället kan erbjudas tumörbromsande
behandling med sorafenib.
TACE innebär att den artär som försörjer tumören emboliseras samtidigt som
cytostatika sprutas in i artären. Cytostatikan kan antingen blandas i en emulsion
med ett kontrastmedel eller ges i form av
mikrosfärer (drug-eluting beads), varav
den senare metoden har färre biverkningar.
Oavsett vilket innebär ingreppet en belastning på såväl levern i sig som hela patienten.
Flera studier visar dock att TACE förlänger
överlevnaden på patienter med god leverfunktion och gott funktionsstatus från 13
till 20 månader.
Sorafenib är en tyrosinkinashämmare
som har visats förlänga överlevnaden från
åtta till elva månader för patienter med
avancerad sjukdom. Även dessa patienter
måste dock ha gott funktionsstatus och god
leverfunktion, och dessutom god följsamhet till behandlingen. Klinisk kontroll görs
varje vecka och datortomografi varannan
månad för att se om tumörtillväxten har
bromsats upp – om inte, ska behandlingen
avbrytas.
Slutligen återkom Magnus Rizell för att
tala om vårdprogram. Han beskrev de stora
skillnaderna i omhändertagandet av patienter med levercancer i olika delar av landet,
något som inte kan anses försvarbart.
– Vi är oftast bra på det vi gör inom den
egna specialiteten, men så fort man hamnar
utanför de ramarna är det lätt att tappa
fokus, sa Magnus Rizell. För att surveillance av cirrospatienter ska fungera måste
det finnas en vårdstruktur, och den ska tillhandahållas av våra regionala cancercentra.
Deras uppdrag innefattar såväl förebyggande
insatser som tidig upptäckt av cancer.
Detta betyder att alla som arbetar med
hepatit-patienter är en del av cancervården!
Men det betyder också att man har rätt att
kräva att det regionala cancercentret tar
sitt ansvar för att surveillance-kedjan ska
fungera.
– Patienter med levercancer har ont om
tid, de är väldigt sårbara och de ska ha en
kontaktsjuksköterska, fastslog Magnus
Rizell.
Helena Nordlund
Frilansjournalist
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Vad är en infektionspatient?
Det har gått sex år sedan en arbetsgrupp inom Infektionsläkarföreningen tog fram skriften ”Infektionssjukvård –
Uppdrag och framtid”. Mycket av det som sattes på pränt då står sig bra, men vi kan vara säkra på att framtiden rör
sig och att uppdraget också genomgår förändringar. Något vi måste förhålla oss till och följa för att kunna definiera
vårt ämnesområde och vad det ska innehålla, inte minst kliniskt.

E

n sak är säker, vårt varumärke är
starkt, men många känner att specialiteten står under ”attack” inte minst
i fråga om dimensionering på sjukhusen,
bl.a. uttryckt som antal vårdplatser i relation
till konsultinsatsen. Vi vet att organisationen
av infektionssjukvården i landet ser olika
ut beroende på sjukdomspanorama och
vad som kan kallas den lokala kulturen i
omhändertagandet av infektionspatienter.
Historiskt har sjukdomspanoramat förändrats. Många av oss utbildades under en tid
när vi sorterade mellan sepsis och meningit,
utslagssjukdomar, hepatiter och andra akuta
infektionssjukdomar. Utvecklingen har gett
oss nya sjukdomar och nya terapier, som
skapat en ökande mottagningsverksamhet
med patienter med kroniska tillstånd som
vi ibland kan bota och inte minst lindra.

per som hämtas ur immunterapins framsteg
inom reumatologi och transplantationskirurgi. Vi ser även en ökande efterfrågan på
konsultinsatser. Utan infektionskonsulter
klarar sig inte den högspecialiserade vården,
samtidigt som vi i slutenvården tar hand om
mycket basal infektionssjukvård samtidigt
som vi vill värna om våra profilpatienter.
Den ökande antibiotikaresistensen och
globaliseringen med snabb spridning av
nya och gamla sjukdomar kommer att förändra vår verklighet och ställa oss inför nya
utmaningar inte minst avseende vårdplatser.
Forskningsmässigt står vi starka med ett
definierat ämnesområde som prioriteras
genom ALF-satsningar och annan FoU-verksamhet. Det ger en stabil bas för utbildning
av nya generationer kandidater och skapar
god grund för rekrytering till specialiteten
och forskningen.

Ett bra exempel är HIV som har gett speciali-

teten nya infallsvinklar. Detta ställer krav på
att följa utvecklingen. Vi får nya patientgrup-
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Allt detta låter ju bra. Men för att det ska

fungera krävs kliniker med adekvat antal

vårdplatser och kompetent konsultverksamhet. Det finns, något förenklat, två synsätt
inom slutenvården. Det ena är att nästan all
vård av smittsamma patienter och patienter
med bärarskap av resistenta bakterier kan
ske på vilken avdelning som helst med basal
vårdhygien och stöd av infektionskonsult.
Det andra är att speciella lokaler och kunskaper om isolering i hela vårdteamet är av
stor vikt och att merparten av dessa patienter
skall vårdas på infektionsklinik. Avvägningen
här är svår. Naturligtvis är vår kunskap om
isolering viktig samtidigt som det i tider av
krympande resurser finns en risk att isoleringspatienter tränger ut våra profilpatienter.
Det bästa och rimliga är kanske att vi kan
ta hand om både de klassiskt smittsamma
infektionerna och våra profilpatienter.
Annars blir vi kanske tvungna att ställa oss
frågan om typiska infektionssjukdomar, som
influensa och gastroenterit, i en prioriteringssituation, kanske lika väl kan vårdas på

iStockphoto

• Behövs infektionsenheter på våra
sjukhus och i så fall på vilka?

• Vilka patienter ska vi vårda inom
infektion?

• Behöver vi vårdplatser överhuvudtaget och vad styr antalet?

• Sköts (vissa) patienter bättre på

andra enheter (jmf. hematologin)
med vårt konsultstöd?

• Ska vi finnas i första linjens akutsjukvård på akuten eller räcker det med
att få träffa en infektionsläkare efter
ett par dagar?

• Ska alla sjukhus överallt ha tillgång
till infektionskonsult?

• Inriktningen mot s.k. vårdgolv, t.ex.

planerat för nya Karolinska, innebär
att riva klinikgränserna och isolering
kan ske var som helst och kräver
ingen speciell omvårdnadskompetens
för infektionssjukdomar?

• Skall vi satsa på isoleringsklinker?
Profilpatienterna kan vårdas på
annan plats?

• Hur upprätthåller vi en adekvat epidemireserv, dragspelsfunktion?

• Hur möter vi framtiden med ökande
antibiotikaresistens och nya infektionssjukdomar?

annan enhet än infektion eftersom huvudproblemet är omvårdnad och hygienrutiner.
Platserna behövs kanske då bättre för våra
profilpatienter med svår sepsis, meningit/
encefalit, endokardit, tropiska infektioner
etc. Vi står tveklöst inför utmaningar!
Det saknas inte frågor att ta itu med och

ovanstående är utmanande formulerat. Vad
vi vet är att vården inte kommer att se lika
ut sett över landet. Det kommer att finnas
skillnader, t.ex. mellan universitetsklinik
och länsklinik och i gränssnitten mellan
infektion och andra kliniker styrt av lokala
handläggningstraditioner. Även om diskussionen förs på olika sätt över landet kan vi
vara med och styra utvecklingen om vi leder
den och tar ansvar för ämnet infektionssjukdomar. Annars finns en uppenbar risk
att någon annan kommer att göra det åt oss.
Vi kan vårda vårt varumärke genom att ta
del av debatten och påverka lösningarna av
moderna infektionsproblem. Vi har en egen
specialitet med stark självkänsla som får uppskattning från kollegor inom andra områden
och även en viss avund internationellt. Det
är farligt att slå sig till ro med en uppfattning som av omgivningen kan uppfattas
som självgod. Inledningsvis kan det vara
bra att identifiera var vi har en samsyn på

infektionssjukvården nationellt och utgå från
det när vi tar itu med framtiden. Det är vi
skyldiga unga och blivande infektionsläkare.
Dessa rader ger ingen lösning på hur vi ska
formera oss utan är menade att väcka diskussion. Samtalet kring Infektionssjukdomar
ska föras på många arenor. Temat ”Vad är en
infektionspatient?” kommer att ges utrymme
i ett seminarium under Infektionsveckan i
Gävle i juni nästa år. Seminariet kommer att
ligga till grund för en översyn av programskriften om Infektionssjukvårdens uppdrag
och framtid.
Alla specialiteter måste följa med i utveck-

lingen och många har fått förändra fokus i
takt med den vetenskapliga utvecklingen
inte minst styrt av tekniska innovationer,
som gjort gränssnittet mellan verksamhetsområden oskarpa. Det gäller även oss och
vissa av våra diagnoser. Framtiden kan vi
gissa och ha åsikter om, och försöka greppa
i flykten när den kommer. Men bäst är att
ha det egna initiativet. Så länge det finns
bakterier och virus finns det hopp – även
för oss.
Göran Günther
Uppsala
Torsten Holmdahl
Malmö
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Fallbeskrivningar

Ett ovanligt fall av endokardit
med fatal utgång och oväntad förklaring
En tidigare väsentligen frisk fertil kvinna söker nattetid akutmottagningen vid Akademiska
sjukhuset pga. subfebrilitet, trötthet, framförallt buk- men även ryggsmärta och huvudvärk.
Smärtorna har pågått i flera månader och behandlingsförsök med NSAID har inte hjälpt.
En månad tidigare undersöktes hon akut pga. övergående dimsyn. Under de senaste veckorna
har lös avföring och kräkningar tillkommit. Tröttheten har blivit allt mer uttalad under några
dagar och patienten söker nu akut då hon inte längre klarar att ta sig ur sängen på egen hand.

Vid inkomsten noteras följande:

Kl 01.30:

Kl 02.00:

DT-hjärna visar en 15 mm stor oklar kontrastuppladdande förändring frontotemporalt preliminärt. Tyvärr har ingen bild
utan kontrastmedel tagits och förändringen
kan inte säkert skiljas från en blödning.

Hjärt-EKO-jouren rings in för att göra en
akut transthorakal ekokardiografi (TTE)
för att värdera högerkammarbelastning och
tecken till endokardit som källa till embolisering. I avvaktan på den undersökningen

Kl 01.00:

läggs patienten in på hjärtintensivavdelningen med telemetriövervakning. Svar
från analyser på cerebrospinalvätska visar
inga tecken till subarachnoidalt blod eller
infektion.
Kl 04.00:

TTE visar förhöjt pulmonalistryck, förgrovade mitralisklaffar med uttalad mitralisinsufficiens men inga säkra vegetationer.
Kl 05.00:

Patienten sjunker ytterligare i medvetandegrad och flyttas därför över till thoraxintensiven. Den primära arbetsdiagnosen är
nu mitralisendokardit med septisk embolisering till hjärnan och fortsatt antibiotikabehandling mot infektiös endokardit (IE)
och hjärnabscess ges med Cefotaxim 3 g x
3 och Metronidazol 1 g x 1.
Kl 10.00:

Mitralisendokardit med mindre vegetationer
bekräftas med transesofagal ekokardiografi
(TEE). Dessutom ses en tromb apikalt i vänster kammare. De tidigare fynden av lågattenuerade förändringar i njurarna bedöms som
ischemiska partier orsakade av embolisering.
Gentamicin sätts in och Metronidazol sätts
ut för att anpassa behandlingen till IE i nativ
klaff med möjlig septisk embolisering.
Kl 15.00:

MRT-hjärna visar emboliska infarkter bilateralt occipitalt, frontalt, i de basala ganglierna och lillhjärnan men inga tecken till
intrakraniell blödning.


Medicin- och infektionsprimärjourer diskuterar fallet och kontakter tas med bakjourer.
Sammantaget misstänks bakteriell infektion
och Cefotaxim 1 g intravenöst insätts omedelbart. Pga. synfältsbortfall, medvetandepåverkan, huvudvärk och buksmärta beställs
DT-hjärna och -buk. EKG visar högerkammarbelastning varför provtagningsbatteriet
kompletteras med troponin-I, NT-proBNP
och fibrin-D-dimer.

Undersökningen visar ingen sinustrombos
eller tecken till förhöjt intrakraniellt tryck.
DT-buk visar lågattenuerade förändringar
i njurarna och tolkas preliminärt kunna
stämma med pyelonefritförändringar. Lymfadenopati noteras i tunntarmsmesot.
Ny diskussion med bakjour, neurologjour
och neurokirurg. Antibiotikabehandlingen
förstärks för att täcka in även hjärnabscess
och Cefotaxim 3 g och Metronidazol 1,5 g
ges intravenöst. Lumbalpunktion genomförs
för att påvisa eventuellt blod subarachnoidalt.
Underhand kommer provsvar från kompletterande laboratorieprover, som visar troponin-I 9100 ng/L (RV <16), NT-proBNP
13200 ng/L (RV <150), fibrin-D-dimer 52
mg/L (RV <0,5) och SR 43 mm (RV 2-16).
Provsvaren diskuteras med medicin- och
kardiologjour. Sammantaget misstänks
lungemboli eftersom patienten har högerkammarbelastning, förhöjt troponin I, NTproBNP och fibrin-D-dimer. Misstanke om
hjärnabscess eller annan bakteriell infektion
kvarstår. DT-thorax med lungembolifrågeställning kan inte göras eftersom patienten
redan fått kontrastmedel och njurfunktionen
är nedsatt. Antikoagulantia ges inte i avvaktan på vidare utredning med tanke på den
misstänkta frontotemporala blödningen.

Status: temp 38,1°, puls 110/minut, blodtryck 140/95. Buken är generellt och diffust ömmande utan tecken till peritonit.
Medvetandegraden fluktuerar och patienten
är inte helt orienterad (RLS2). Hon har synfältsbortfall. Från hjärtat hörs inga blåsljud
och hon har ingen nackstelhet.
Laboratorieprover: CRP 152 mg/L (referensvärde (RV) <5); LPK 16,9•109/L (RV
3,5-9,0); TPK 134•109/L (RV 150-350);
kreatinin 121 umol/L (RV 45-90). Hemoglobin, natrium och kalium är normala.
Artärgas visar diffusionshinder med sänkt
pO2 och pCO2 men med normal laktatnivå. Urinstickan visar albumin och röda
blodkroppar; vita blodkroppar och nitrit är
negativa. Blod- och urinodlingar tas.
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Kl 18.00:

Sammanfattningsvis kunde diagnosen

Efter förnyad kontakt med kardiolog och
neurokirurg startas antikoagulationsbehandling med högdos lågmolekylärt heparin
(LMWH) riktat mot vänsterkammartromb
med möjlig trombotisk embolisering.

marantisk endokardit associerad till spridd
cervixcancer konstateras postmortem.

Dagen efter inkomstdygnet:

Patienten försämras ytterligare och det tillkommer ischemi distalt i både armar och ben
som bedöms orsakat av massiv trombotisk
embolisering, varför behandlingen med antikoagulantia trappas upp till högdos heparin
intravenöst. Trots behandling av hjärtsvikt
fortsätter troponinvärdena att stiga och coronarangiografi visar en förträngning i vänster
kranskärl (distala ramus interventricularis
anterior; LAD), som bedöms orsakad av
emboli. Förträngningen ballongdilateras i
anslutning till undersökningen.
Dag tre:

En förbättring avseende ischemiska förändringar i extremiteterna ses och antitrombotisk och antimikrobiell behandling fortsätter
oförändrat. Förnyad DT-hjärna visar ingen
blödning.

I engelsk litteratur omnämns marantisk

endokardit som non-bacterial thrombotic
endocarditis (NBTE). NBTE innebär att
tromber bildas på tidigare oskadade hjärtklaffar, utan samtidig bakteremi, och förekommer tillsammans med kroniska inflammatoriska tillstånd där cancer är vanligast.
NBTE kan även förekomma vid autoimmuna sjukdomar och akuta tillstånd som
allvarligt trauma och svår sepsis. Avsaknad av
inflammation i tromberna gör dem instabila
och benägna till embolisering. Aorta- och
mitralisklaffen påverkas oftare än tricuspidalis- och pulmonalisklaffen. Symtomen
orsakas vanligtvis av embolisering snarare
än klaffpåverkan och hjärtsvikt. Vanligast
är embolisering till njurar, mjälte och extremiteter men störst morbiditet orsakas av
embolier till CNS och hjärtats kranskärl. Vid
embolisering till hjärnan är det typiskt med
multipla disseminerade lesioner. Hematuri
förekommer vid njurinfarkt. Blåsljud saknas
i de flesta fallen [1].

Dag fyra:

Behandlingen för NBTE går ut på att minska

Hjärtsvikten tilltar successivt och det beslutas om akut operation med byte av den
affekterade mitralisklaffen. Postoperativt
utvecklas cirkulatorisk kollaps och behandling med extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) inleds under pågående hjärtlungräddning. Två dagar senare konstateras
upphörd hjärncirkulation med fyrkärlsangio
och livsuppehållande behandling avslutas.

trombosbenägenheten vilket görs genom
att behandla den underliggande maligniteten. I amerikanska riktlinjer rekommenderas även högdos heparin eller, i andra
hand, LMWH för att motverka trombotisk
embolisering. Antikoagulation med warfarin
rekommenderas inte [1, 2]. Vid IE är det
korrekt antibiotikabehandling som är viktigast för att förebygga septisk embolisering
och CNS-komplikationer. Insättning av
antikoagulantia skall noggrant bedömas
från fall till fall. Det finns motstridiga data
huruvida generellt insatt antikoagulationsbehandling vid IE ökar risken för cerebrala
blödningar [3].

Fyra par blododlingar (två tagna före insatt

antibiotika), urinodling samt odling och
PCR på den bortopererade mitralisklaffen
utföll samtliga negativa. PAD på mitralisklaffen visade adherent trombmaterial
längs kanten, men inga bakteriehärdar,
vävnadsdestruktioner, granulom eller infiltration av neutrofila granulocyter. Provtagning för kardiolipinantikroppar och lupus
antikoagulans var negativ. Obduktionen
visade infarkter i njurar, mjälte och lungor
sekundärt till trombotisk embolisering samt
tecken till hjärtsvikt. Oväntat konstaterades
en malignitet i cervix med spridning till
lymfkörtlar i buken, ett fynd som tidigare
påvisats vid DT-buk. Den mikroskopiska
PAD-undersökningen av hjärnan och klassificeringen av cervixtumören är ännu inte
utförd.

CRP/SR-diskordans med lågt CRP och hög
SR är korrelerat till tromboembolism [4,5],
vilket inte kunde visas hos denna patient.
Dessa laboratorievärden gav därför ingen
fingervisning om tromboembolism.
Det är viktigt att överväga NBTE vid endo-

kardit och uttalad systemisk embolisering
eftersom rekommendationerna skiljer sig
avseende antikoagulation jämfört med IE.
I det här fallet misstänktes tromboembolisk
sjukdom i ett tidigt skede, men insättningen
av antikoagulantia fördröjdes uppskattningsvis ett halvt dygn pga. den initialt misstänkta
intrakraniella blödningen på DT-hjärna.
NBTE är en differentialdiagnos även hos en
yngre patient utan känd malignitet.

Referenser:
1. El-Shami K, Griffiths E, Streiff M. Nonbacterial
thrombotic endocarditis in cancer patients: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Oncologist
12 (5): 518-523, 2007.
2. Whitlock RP, Sun JC, Fremes SE, Rubens
FD, Teoh KH. Antithrombotic and thrombolytic therapy for valvular disease. Chest
2012;141:Suppl:e576S-e600S
3. Vårdprogram för infektiös endokardit, www.
infektion.net
4. Bakirci EM, Topcu S, Kalkan K, Tanboga IH,
Borekci av, Sevimli S, Acikel M. The Role of the
Nonspecific Inflammatory Markers in Determining the Anatomic Extent of Venous Tromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost 201306-27; DOI:10.1177/1076029613494469
5. Feldman M, Aziz B, Kang G, Opndo M, Belz
RK, Sellers C. C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate discordance: frequency
and causes in adults. Translational Research 161
(1): 37-43, 2012.
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Denna fertila kvinna sökte nattetid med från

början till synes beskedliga akuta symtom.
Genom ett snabbt och tvärprofessionellt
samarbete kunde man snabbt, inom några
enstaka timmar, inleda en adekvat behandling och övervakning. Misstanke om bakteriell infektion väcktes tidigt framför allt
pga. ett förhöjt CRP-värde. Antibiotikabehandling ges vid hög CRP, feber med
allmänpåverkan och svår sepsis i avvaktan
på evidens för bakteriell genes i det enskilda
fallet. Lätt förhöjda CRP-värden tillsammans med förhöjda vita blodkroppar och
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Bakgrund

vid svår sepsis. Blodanalyser som CRP och
vita blodkroppar (LPK) uppfyller visserligen
krav på snabbhet men är inte konklusiva
och tjänstgör främst som stöd i den kliniska
bedömningen. Samtidigt bidrar onödig antibiotikabehandling till den ökande globala
resistensutvecklingen bland patogena bakterier. Det finns således ett stort behov av ny
diagnostik för att på ett snabbt och säkrare
sätt identifiera såväl de patienter som är på
väg in i ett livshotande tillstånd, som de som
inte har antibiotikakrävande infektioner.
Projektbeskrivning

A. Kritisk granskning av det diagnostiska
värdet av idag tillgängliga kliniska och kemiska
markörer på en patientpopulation med hög
risk att utveckla svår sepsis.
Detta är en prospektiv klinisk studie av
diagnostiska markörer vid misstänkt sepsis.
Patienter som sökt på Infektionsklinikens
akutmottagning, Karolinska universitetssjukhuset, med tecken på infektion som
leder till misstanke på sepsis och som föran-

leder blododling och med en sjukdomsgrad
som föranleder inläggning på vårdavdelning
har inkluderats. Sammanlagt inkluderades
404 patienter och resultaten har redovisats
i två artiklar (1, 2):
I. Clinical and laboratory variables identifying bacterial infection and bacteraemia in
the emergency department
I detta arbete utvärderades förmågan hos ett
antal kliniska och biokemiska markörer att
identifiera antibiotikakrävande infektioner,
bakteremi och svår sepsis. Vid ankomst
till akutmottagningen noterades uppgifter
om aktuella symptom, ålder, kön, kroppsvikt och längd, underliggande sjukdomar
och kliniska mätvärden (temperatur, puls,
blodtryck, andningsfrekvens (AF), syrgassaturation, mental påverkan). De kliniska
mätvärdena kontrollerades var 4:e timme
under första vårddygnet liksom urinproduktion.
Laboratorieprov tagna vid inkomsten var
förutom blododlingar, procalcitonin (PCT),
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Antalet fall av sepsis i västvärlden (Europa
och USA) kan, lågt räknat, beräknas till
mer än 2 miljoner fall årligen av vilka en
tredjedel har svår sepsis eller septisk chock.
Mortaliteten inom denna tredjedel varierar
mellan olika studier, men är fortsatt hög,
c:a 25–50%.
Det är klart visat att tidig intervention
i sepsisförloppet påverkar utgången. En
snabb identifiering av tillståndet är därför
av yttersta vikt. Svårigheten ligger i att identifiera de septiska patienter som riskerar att
utveckla svår sepsis eller septisk chock och
som är i behov av skyndsamma insatser då
den kliniska bilden, speciellt inledningsvis, ofta är svårtolkad. Idag existerande
diagnostik baserar sig förutom på kliniska
symptom på odling av bakterier från blod
samt bestämning av vissa allmänna infektionsmarkörer. Resultat från blododlingar
kommer först efter ett par dagar och duger
inte som grund för en behandling i det akuta
skedet och är dessutom ofta negativa även

Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

IL-6, LPS-bindande protein (LBP), CRP,
laktat, kreatinin, urea, Na, K, LPK, Hb,
trombocyter, B-celler, St-Bic, D-dimer, PK,
bilirubin och albumin.
Sammanfattningsvis konstaterades att
CRP, LPK, Hb och AF kan hjälpa klinikern
till ett korrekt antibiotikabeslut, medan
nyare inflammatoriska markörer som PCT,
IL-6 och LBP inte bidrog till detta. Dock
var PCT överlägset CRP i diagnostiken av
de mer allvarliga tillstånden svår sepsis och
bakteremi.
II. Severe sepsis and systemic inflammatory
response syndrome in emergency department
patients with suspected severe infection
I detta arbete kartlades förekomsten av svår
sepsis hos patienterna och dess påverkan på
det kliniska utfallet (vårdnivå och 28-dagars
mortalitet). De variabler som definierar det
system-inflammatoriska svarssyndromet
(SIRS) analyserades också i relation till det
kliniska förloppet.
Av patienter med en slutgiltigt fastställd
diagnos (n=370), uppfyllde 30% kriterier
för svår sepsis redan på akutmottagningen.
Efter 24h hade denna andel ökat till 42%.
Bland patienter med svår sepsis hade 26%
bakteremi. Endast en mindre andel patienter
med svår sepsis (13%) utvecklade ett kritiskt
förlopp, definierat som intensivvårdsbehov
eller död inom 28d. Mortaliteten var endast
5%.
Vid ankomst till akutmottagningen uppfyllde 72% av patienterna definitionen för
SIRS. Någon signifikant skillnad avseende
förekomst av SIRS återfanns inte mellan
patienter som hade/utvecklade svår sepsis
och övriga, inte heller mellan patienter
med svår sepsis med ett kritiskt förlopp
och övriga. Däremot visade det sig att signifikanta skillnader fanns mellan enskilda
SIRS-parametrar, då det visade sig att fler
patienter med svår sepsis uppfyllde kriterierna för andningsfrekvens och LPK än
övriga, medan detta inte var fallet för temperatur- och hjärtfrekvenskriterierna.
Vi konstaterar att svår sepsis är ett vanligt tillstånd inom det första vårddygnet
hos patienter som läggs in med misstanke
om en allvarlig infektion, men att behovet
av intensivvård och dödligheten är relativt
låg. Vidare att SIRS-kriteriet är ett dåligt
instrument för att urskilja och förutsäga
svår sepsis.
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B. Introduktion och utveckling av ELISpottekniken inom sepisområdet för att öka kunskapen om cytokinproduktionen på cellnivå
vid sepsis.
ELISpot-tekniken har flera viktiga fördelar
jämfört med ELISA men har, veterligen,
inte tidigare använts vid undersökningar av
sepsis. Genom att metoden mäter cytokinproduktionen på cellnivå erhålls en betydligt
högre känslighet än ELISA med möjlighet att detektera ner till 1 producerande
cell bland 100 000. Jämfört med ELISA
som mäter den ackumulerade produktionen av ett visst cytokin i serum/plasma ger
ELISpot-tekniken en ”ögonblicksbild” av
produktionen.
Resultaten av detta projekt har redovisats
i två artiklar (3, 4):
III. Circulating monocytes are not the major
source of plasma cytokines in patients with
sepsis
Sammanlagt 38 patienter med misstanke om
sepsis inneliggande på Karolinska universitetssjukhuset inkluderades i denna studie.
Som kontrollpersoner användes friska
frivilliga från sjukhuspersonalen (n=32).
ELISpot-metoden användes för att analysera
spontan och LPS-inducerad sekretion av
IL-6, TNF-α, GM-CSF, IL-1β, IL-12p40
och IL-10 från cirkulerande leukocyter.
Parallellt undersöktes halten av cytokiner i
plasma. Trots att halten cirkulerande cytokiner var signifikant förhöjd hos sepsispatienterna jämfört med kontrollerna, var
andelen secernerande celler låg och likartad mellan patienter och kontrollpersoner.
Samma resultat fick vi då vi, för att efterlikna
ett mycket tidigt sepsisförlopp, undersökte
friska försökspersoner som fick en endotoxininjektion.
LPS-stimulering av celler ex vivo åtföljdes däremot av en betydande ökning av
cytokinproducerande celler hos bägge grupperna. Medan denna ökning var likartad för
TNF-α och IL-6-producerande celler mellan
grupperna, var den betydligt lägre avseende IL-1β, IL-10, IL-12p40 och GM-CSF
secernerande celler inom sepsisgruppen.
Graden av nedsatt sekretionsförmåga vid
LPS-aktivering befanns korrelera till sjukdomsgraden, mätt som SOFA-score eller
sepsisstadium.
Sammanfattningsvis konstaterade vi att
cirkulerande leukocyter inte förefaller vara

ursprunget till de förhöjda cytokinnivåer
som uppmätts i plasma under sepsis. Dessutom förefaller nedregleringen av cytokinsekretion att vara selektiv vid sepsis, samtidigt
som den står i proportion till sjukdomsgraden för de nedreglerade cytokinerna.
IV. ELISpot analysis of LPS-stimulated
leukocytes: human granulocytes selectively
secrete IL-8, MIP-1beta and TNF-alpha
I detta arbete undersöktes endotoxinstimulerade granulocyters och mononukleära
cellers förmåga att secernera cytokiner in
vitro. Det är väl känt att de mononukleära
leukocyterna står för den huvudsakliga cytokinproduktionen, medan granulocytens
möjligheter till cytokinsignalering är mer
omdebatterad, med motstridiga resultat från
olika studier. Genom att använda ELISpotmetoden fann vi att granulocyterna hade en
begränsad cytokinarsenal, bland de undersökta cytokinerna fann vi endast sekretion
av IL-8, MIP-1β och TNF. Vi konstaterade
också att tidigare rapporterade granulocytassocierade cytokiner sannolikt kan tillskrivas kontaminering av ett fåtal monocyter.
Arbeten:
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B. Severe sepsis and systemic inflammatory
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J Infect Dis. 2013 Mar;45(3):186-93. PubMed
PMID: 23113708. Epub 2012/11/02. eng.
3. Gille-Johnson P, Smedman C, Gudmundsdotter L, Somell A, Nihlmark K, Paulie S, et
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V

aricella-zosterviruset (VZV) orsakar
vattkoppor i barndomen varefter
viruset vilar latent i autonoma,
kraniella och dorsalrotsganglierna. Vid
eventuell reaktivering senare i livet orsakas
Herpes zoster (bältros). Båda formerna kan
innebära neurologiska komplikationer med
olika typer av manifestationer från centrala
nervsystemet såsom encefalit, meningit,
Ramsay Hunts syndrom med halvsidig
ansiktsförlamning, myelit och strokeliknande syndrom. I 35–50% av fallen med
infektion i centrala nervsystemet (CNS)
orsakad av herpes zoster, saknas blåsor. Både
immunkompetenta och immunsupprimerade patienter kan drabbas, men VZVinfektion är speciellt allvarlig i den senare
kategorin. Fallstudier av encefalit visar på
varierande prognos; allt ifrån självläkning
till kvarstående neurologiska skador och
mortaliteten varierar mellan 5–35%. Systematiska, prospektiva studier saknas avseende
långtidsuppföljning. Efter introduktion av
kvantitativ PCR som diagnostisk metod
har möjligheterna ökat att upptäcka viruset i likvor och även att utforska den här
sjukdomen.
Med de kvantifierbara egenskaperna hos

realtids PCR väcktes frågan om virusbördan
av VZV korrelerade till allvarlighetsgraden.
Hos 97 patienter studerades de medicinska
journalerna retrospektivt och spektrat av
kliniska diagnoser kartlades. VZV DNA i
likvor analyserades hos 66 av patienterna.
Virusmängden vid baseline var högre hos
de med meningit och encefalit jämfört
med de med mer lokala infektioner, såsom
Ramsay Hunts syndrom. Dock visade sig
skillnaderna inte korrelera med allvarlighetsgraden av sjukdomen, varför denna
parameter inte verkar vara en tillförlitlig
prediktor av outcome. I övrigt, baserat på

våra data, verkar VZV vara en vanligare
orsak till CNS-infektioner än man tidigare
har trott. Incidensen i Västra Götaland med
1,5 miljoner invånare var 1,8/100000.
Trots användbarheten hos PCR, har den här

tekniken sina diagnostiska begränsningar.
Hos patienter där diagnosen ställs sent
som vid atypiska förlopp eller VZV-orsakad stroke/blödning, är PCR ofta negativ.
Serologisk analys för detektion av intratekal
antikroppsproduktion är då nödvändig.
När man använder VZV helvirusantigen
går det inte att särskilja mellan antikroppar
mot VZV och antikroppar mot HSV-1.
Vi producerade och utvärderade ett renat
rekombinant antigen; VZV glykoprotein
E (VZVgE). När 854 serumprover analyserades, visade VZVgE likvärdig sensitivitet och minst lika bra specificitet som det
gamla helvirusantigenet. Det nya antigenet,
VZVgE, används nu i rutinen på Virologiska
laboratoriet, Sahlgrenska.
VZVgE utvärderades också som serologiskt

antigen i likvor. Parade likvor-serumprover
från 29 patienter med klinisk diagnos VZV
CNS-infektion (n=15) eller herpes simplex
encefalit (HSE) (n=14), konfirmerat med
PCR, analyserades. Med ELISA visade 11/14
HSE-patienter intratekal antikroppsproduktion med VZV helvirusantigen jämfört med
4/14 när när VZVgE antigen användes. Hos
patienterna med VZV CNS-infektion visade
de båda antigenen jämförbara resultat. När
likvor-serumproverna späddes till samma
koncentration av total IgG, var likvorserumkvoterna av optiska densiteten (OD)
högre hos VZV-patienterna med VZVgE
jämfört med VZV helvirusantigen. Resultaten visar att VZVgE ar ett känsligt antigen
för diagnsotik av VZV CNS-infektion, utan
korsreaktion med HSV-1 IgG.

För att utvärdera den potentiella graden
av hjärnskada hos patienter med VZV CNSinfektion studerades prospektivt likvorkoncentrationerna av neurofilament protein
(NFL), gliafibrillärt surt protein (GFAp)
och S-100β protein hos 24 patienter med
VZV DNA i likvor och akuta neurologiska
symptom. Koncentrationerna av NFL och
GFAp i likvor var moderat förhöjda, medan
S-100β nivåerna var sänkta. Resultaten indikerar att VZV kan inducera neuronskada
och astroglios, och var mest uttalat hos
encefalitpatienterna.
Den kognitiva nedsättningen hos patienter

med VZV CNS-infektion är i stort sett
okänd. Vi undersökte den kognitiva nedsättningen hos 14 patienter med CNS-infektion
orsakat av VZV i en 3-års uppföljning. VZVpatienterna presterade sämre än kontrollerna (n=28) på fyra test som representerade
domänerna ”snabbhet och uppmärksamhet”, ”minne” och ”exekutiva funktioner”.
VZV-patienterna klassificerades också enligt
konceptet mild kognitiv störning (MCI),
som är associerat med demensutveckling. En
större andel av VZV-patienterna klassificerades med MCI jämfört med kontrollerna.
Resultaten innebär att patienter med före
detta VZV CNS-infektion kan ha ökad risk
för kognitiv störning efter lång tid.
I framtiden kommer vi att titta mer på olika

skademarkörer hos olika patientgrupper med
VZV-infektion i CNS. Vi kommer även att
starta ett projekt för att undersöka serumoch likvorkoncentrationer av acicklovir.
Hur patienterna påverkas kognitivt efter
en VZV-infektion vill vi också undersöka
ytterligare.
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Bakgrund

Resultat

Neuroborrelios är den vanligaste bakteriella infektionen i centrala nervsystemet
(CNS) i de tempererade delarna av norra
halvklotet. De vanligaste symptomen vid
europeisk neuroborrelios, som detta projekt
omfattar, är radikulitsmärtor och kranialnervspåverkan, framförallt facialispares men
vid svåra fall ser även encefalit och myelit.
Diagnostiken vid neuroborrelios bygger
på en kombination av typiska anamnestiska uppgifter och kliniska symptom och
analys av cerebrospinalvätska (CSV) med
påvisande av mononukleär pleocytos och
intratekal produktion av antikroppar mot
Borrelia burgdorferi (Bb). Neuroborrelios
behandlas i Sverige vanligtvis med peroralt
doxycyklin i högdos i 10–14 dagar. Effekt
på symtomen brukar ses inom några dagar
och prognosen är relativt god om behandling insätts inom några veckor från symptomdebut. Symtomen vid neuroborrelios
överlappar de vid många andra sjukdomar
som bland annat lumbago-ischias, Bells
pares och virusmeningit. Den laboratoriemässiga diagnostiken med tyngdpunkt på
serologisk analys innebär också svårigheter
med tolkningsproblem, svårigheter att diagnostisera tidig sjukdom och svårigheter att
skilja aktuell från genomgången infektion.
Adekvat antibiotikabehandling av neuroborrelios leder i flertalet fall till symptomregress,
om än efter flera månader. Alla patienter
uppnår dock inte full symptomregress trots
fullföljd korrekt behandling.

Två arbeten är publicerade och ett är
inskickat.
I det första arbetet studerade vi patienter med
facialispares orsakad av neuroborrelios och
Bells pares. Vi visade att årstid för insjuknande, associerade neurologiska symptom
och mononukleär pleocytos var starka prediktorer för neuroborrelios.

Syfte

Syftet med detta forskningsprojekt är att
förbättra diagnostik och behandling av neuroborrelios.

Bremell et al.: Cerebrospinal fluid CXCL13
in Lyme neuroborreliosis and asymptomatic
HIV infection. BMC Neurology 2013 13:2
Bremell et al.: Automated cerebrospinal fluid
cell count – new reference ranges and its clinical use in central nervous system infections.
Submitted
Påbörjade arbeten

studerade vi kemokinen
CXCL13 i CSV som presenterats som en
potentiell markör både för akut neuroborrelios och för utläkning av infektionen. Vi
visade att CXCL13 också är förhöjd vid
asymptomatisk HIV-infektion och att nedgången av CXCL13 som ses efter behandling
korrelerar till nedgången av mononukleära
celler. Sammantaget bedömde vi den diagnostiska potentialen för CXCL13 vid neuroborrelios som tveksam.
I det andra arbetet

I det tredje arbetet studerade vi den diagnos-

tiska potentialen av automatiserad cellräkning av CSV där monukleära celler specificeras som lymfocyter och monocyter. Som
grund för metoden presenterade vi först
nya referensintervall för celler i CSV. Vi
visade därefter att uppdelningen av mononukleära celler i lymfocyter och monocyter har
begränsad differentialdiagnostisk potential
för att kunna skilja mellan neuroborrelios
och virala CNS-infektioner.

Två arbeten är påbörjade.
I det första studerar vi retrospektivt behandlingseffekten av peroralt doxycyklin hos
patienter med svår neuroborrelios, definierat som CNS-påverkan med encefalopati
eller myelit. Behandlingseffekten värderas
utifrån symptomregress och nedgång av
celltal i CSV.
arbetet studerar vi prospektivt
hur tillägg av högdos kortison till sedvanlig
behandling med peroralt doxycyklin påverkar utläkningen av perifer facialispares orsakad av neuroborrelios. Jämförelser kommer
att göras med historiska kontroller med
avseende på symptomregress och nedgång
i celltal och protein i CSV.
I det andra

Bremell D and Hagberg L: Clinical characteristics and cerebrospinal fluid parameters in
patients with peripheral facial palsy caused by
Lyme neuroborreliosis compared with facial
palsy of unknown origin (Bell’s palsy). BMC
Infectious Diseases. 2011 11:215.
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Kronisk infektion med hepatit C virus
(HCV) är ett stort globalt hälsoproblem med
mer än 150 miljoner kroniskt infekterade i
världen och uppskattningsvis 350 000 dödsfall varje år i HCV-relaterad leversjukdom
(1). Risken för HCV-relaterad levermorbiditet och mortalitet är högst för patienter med
avancerad leverfibros (F3) eller cirrhos (F4)
enligt METAVIR (2). Då dessa patienter har
en kraftigt ökad risk att utveckla hepatocellulär cancer (HCC) rekommenderas HCC
surveillance med ultraljud var sjätte månad
(2, 3). Vi har idag begränsad kunskap om
hur den här risken förändras efter framgångsrik behandling (sustained virologic
response – SVR) och vi vet inte hur vi bör
följa upp patienter med avancerad leversjukdom (F3/F4) efter SVR (5, 6). Dagens
riktlinjer rekommenderar i princip livslång
surveillance hos patienter med fibrosstadium
3 och 4 före SVR trots begränsad evidens.
Ultraljudsurveillance är resurskrävande och
kan skapa onödig oro hos patienten, och bör
därför undvikas om den inte är nödvändig.
Samtidigt är HCC en allvarlig sjukdom som
kan vara behandlingsbar om den upptäcks
tidigt och det är därför angeläget att skaffa
bättre kunskap om hur vi bäst följer upp
den här patientgruppen.
Projektbeskrivning

Syftet med min forskning som bedrivs som
ett doktorandprojekt är att undersöka hur
leverfibros och risk för leverkomplikationer,
HCC och mortalitet förändras efter SVR hos
patienter med avancerad fibros eller cirrhos
före behandling. Detta kan hjälpa oss avgöra
vilka patienter som måste följas upp och
hur länge vi måste följa dem på våra mottagningar efter framgångsrik behandling.
I mitt första delarbete studerade vi hur
SVR påverkar långtidsrisken för HCC,
leverkomplikationer och död hos patienter
med HCV-relaterad cirros. I denna prospek-

tiva multicenterstudie följdes 351 patienter
under 5,3 år (median), och kompletterande
data samlades in från nationella register
som cancerregistret och dödsorsaksregistret för att minimera bortfall. Incidensen
av HCC, leverrelaterade komplikationer
och sjukdomsfri överlevnad i relation till
SVR-status uppskattades och hänsyn togs
till alkoholkonsumtion, kön, ålder och diabetesförekomst. Studien visade att risken för
HCC, dekompenserad leversjukdom och
död minskar markant efter SVR, men att
en långtidsrisk för HCC på 1% /år kvarstår
upp till 8 år efter SVR (7).
I mitt andra arbete studerade vi fibrosregression minst 5 år efter SVR med hjälp
av nya biopsier och/eller leverelasticitetsmätning med FibroScan. 54 patienter med
varierande grad av leverskada (12 med F3/
F4) följdes upp 9,8 år (median) efter SVR.
40 av 54 patienter accepterade att göra en
uppföljande biopsi och 37 av 40 uppföljande
biopsier visade ingen eller mild fibros (F0-1).
Medianvärdet på FibroScan-undersökningarna var 4,9 kPa (2,4 - 8,8), vilket motsvarar
samma fibrosstadium som i biopsierna (8).
I delarbete tre som är det arbete jag sökt
stipendiepengar för att genomföra, kommer
vi att följa upp en större kohort (100–200
patienter) med avancerad leverskada (fibrosstadium F3/4) före SVR. Syftet är att undersöka fibrosstadium med hjälp av FibroScan
minst 5 år efter SVR och korrelera resultaten
med kliniska, virologiska och biokemiska
data för att försöka identifiera faktorer som
påverkar eventuell fibrosregression. Hittills
har drygt 100 patienter inkluderats och
undersökts med FibroScan och utvärderats
kliniskt vid ett återbesök.
Sammanfattning

Patienter med kronisk hepatit C och avancerad leverskada (fibrosstadium F3/F4) har
en stor risk för leverrelaterad mortalitet
och hepatocellulär cancer (HCC). Dessa

patienter följs idag med ultraljud var sjätte
månad för att möjliggöra tidig upptäckt
av HCC. Vi saknar idag kunskap om hur
virologisk utläkning (SVR) påverkar långtidsrisken för leverrelaterade komplikationer
och HCC och vet därför inte hur dessa
patienter bäst följs upp efter SVR. Syftet
med min forskning är att försöka öka den
kunskapen genom att studera fibrosregression efter SVR och korrelera den till kliniska
data för att identifiera faktorer som påverkar
fibrosregressionen, och för att studera om
fibrosregressionen påverkar långtidsrisken
för leverelaterade komplikationer och HCC.
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Välkommen till Infektionsveckan!
Gävle konserthus, 2–5 juni 2014
Infektionskliniken i Gävle arrangerar tillsammans med infektionsläkarföreningen det
första nationella infektionsmötet. Mötet blir årligen återkommande och ersätter både
de tidigare vårmötena samt infektionsspecialitetens deltagande vid riksstämman. Vi
har nöjet att bjuda in infektionsläkare, hygien, mikrobiologi och smittskyddsläkare,
företrädare för industrin, infektionssjuksköterskor och andra intresserade till denna
vecka. Mötet pågår måndag lunch till torsdag lunch, fredagen är helgdag. Det vetenskapliga programmet kommer att innehålla symposier och workshops. Dessutom
kommer posterpresentationer, fria föredrag, Justus Strömföreläsning och infektionsläkarföreningens årsmöte att ingå i programmet. Vi som arrangerar ser fram emot en
intressant vecka med ett givande vetenskapligt och inte minst personligt utbyte för
framtiden.
Välkomna till Gävle i Juni 2014!
Önskar infektionsläkarna i Gävle och Infektionsläkarföreningen
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Årsrapport från kvalitetsregistret för
Svår sepsis/septisk chock 2012 Sverige
Inledning

Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra
sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar. I det här
registret registrerar vi patienter med samhällsförvärvad svår sepsis/
septisk chock som hamnar på IVA inom ett dygn efter ankomst till
sjukhuset. Vi vet att tiden till identifiering och behandling av dessa
sjukdomstillstånd är avgörande för prognosen. Det är alltså viktigt
att studera hur handläggningen har gått till redan i ambulans men
framförallt på akutmottagningen. Infektionsläkarnas programgrupp
för sepsis har satt upp nationella kvalitetsmål för dessa patienters
handläggning.
Kvalitetsmål för 2012

1. Andningsfrekvens ska vara kontrollerad vid ankomst till sjukhuset.
2. Laktat ska vara kontrollerat inom 60 minuter efter ankomst till
sjukhuset.
3. Adekvat intravenös antibiotika ska vara givet inom 60 minuter
efter ankomst till sjukhuset.
Vi bör se till så att vi når dessa kvalitetsmål och genom sepsisregistret
fått svar på hur bra vi lyckats. Vi har valt att i ett första skede enbart
inkludera de sepsispatienter som hamnar på IVA inom 24 timmar
efter ankomst till sjukhus i registret. Avgörande för utgången är ofta
att rätt behandling givits i rätt tid redan innan patienten hamnar på
IVA. Vi är medvetna om att många fall av svår sepsis vårdas på andra
avdelningar på sjukhusen, framförallt på infektions-avdelningar.
Registrering

Från 1/1–31/12, 2012 har 436 fall registrerats i landet, en ökning
med 16% jämfört med 2010 och mer än 50% ökning jämfört med
2009.Det är något färre fall än 2011 men en viss eftersläpning i
registreringen finns så mycket talar för
att det kommer att bli fler fall 2012
jämfört med 2011. Nästan alla kliniker
har rapporterat in fall. För att få bättre
följsamhet i registreringen har vi rekommenderat verksamhetscheferna att utse
en ansvarig läkare som några gånger/år
registrerar fallen. Man bör samarbeta
med IVA så att alla aktuella fall hittas.

ofta för lång tid. Bara 35% (152/436) av patienterna får antibiotika
inom en timme(för 2010 var siffran 29% inom en timme). Målet
är att 100% av patienterna ska ha antibiotika inom en timme och
ett delmål kan vara 80% inom en timme. Hos 50 patienter (13 %)
saknas uppgift om när första antibiotikados gavs (för 2010: 19%).
Det är viktigt att man kan hitta denna uppgift i journalen.
Även det viktiga blodprovet blodgas med laktat tas för sällan och
det saknas provtagning i 24% av fallen på akutmottagningen för
dessa patienter. Det är dock en klar förbättring även här då 45%
saknade laktat provtagning 2010.
Bifogat är 10 rapporter för olika kvalitetsparametrar samt täckningsgraden för 2012. En jämförelse med 2011 görs och för vissa
kvalitetsrapporter görs även jämförelse med 2010. Det kan fortfarande
komma till fall för 2012 som ännu inte registrerats.
Sammanfattning

Sepsisregistret är av stort värde då vi här registrerar handläggningen
av en icke ovanlig patientgrupp med hög dödlighet och där vi ser
en klar förbättringspotential. Den önskade handläggningen av dessa
patienter gäller även för övrigt svårt sjuka infektionspatienter. En
ansvarig läkare på infektionskliniken som registrerar fallen kan
göra att följsamhet att fylla i registret blir bättre. Man bör också
återkoppla resultaten till ansvariga chefer på akutmottagning och
erbjuda utbildning för personal om handläggning av svår sepsis på
akutmottagning för sköterskor och läkare. Man kan till exempel
införa att laktat tas som rutinprov på akutmottagningen. Man bör
också försöka minska tid till första antibiotikados på akutmottagning då mortaliteten ökar med 8% för varje timmes fördröjning
vid septisk chock.
Jesper Svefors

Resultat

Vi ser stora förbättringsmöjligheter
där bland annat kontroll av andningsfrekvens på akutmottagning görs för
sällan. Hos denna mycket svårt sjuka
patientgrupp saknas registrering av
andningsfrekvens i 14% av fallen!
(63/436). Målet är förstås att andningsfrekvens ska var kontrollerad hos
100% av patienterna. Det har dock
skett en förbättring jämfört med 2010
då uppgift om andningsfrekvens saknades hos 23% av patienterna. Tid till
första antibiotikados på sjukhus tar

Täckning i Sverige 2012 för de kliniker som inrapporterat 2012 års fall fram till 2013-03-29.
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Kontroll av andningsfrekvens saknades hos 23% av patienterna 2010
och 14% 2012. En förbättring har skett mellan 2010 och 2012.

Laktat kontroll inom en timme på sjukhus saknas hos 24% av
patienterna 2012 och 27% 2011.

Kontroll av andningsfrekvens saknades hos 15% 2011 och 14% 2012.
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Laktat kontroll saknades hos 45% av patienterna 2010.
Under 2012 saknades laktat kontroll hos 24%.
En klar förbättring mellan 2010 och 2012.

35% av patienterna får antibiotika inom en timme efter ankomst till
sjukhus 2012. Liknande siffror ses 2011. Målet är att 100% eller som
delmål 80% av patienterna ska få första dos inom en timme.

En lätt ökning av Tazocin och en liten minskning av Cefalosporin ses
mellan 2011 och 2012.

Andel patienter som fått första dos antibiotika inom en timme efter
ankomst till sjukhus har ökat från 29% till 35% mellan 2010–2012.
Uppgift om tid till antibiotika saknas hos 12% 2012, en minskning
jämfört med 2010 då uppgift saknades hos 19% av patienterna.
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Årsrapport endokardit-registret 2013
Svenska endokardit-registret har existerat sedan 1995-01-01 med rap-

portering från samtliga svenska infektionskliniker. Rapportering sker
i samband med utskrivning samt vid återbesök efter c:a 3 månader.
Övergång från rapportering via blankett till anmälan via internet
har skett 2008. Parallellt har båda systemen använts av olika kliniker 2008–10. Fr.o.m. 2010 har samtliga kliniker rapporterat via
internetanmälan. Resultat redovisas från båda anmälningssystemen.
Totalt 1995–2012 har 5 884 fall anmälts, varav 4 533 (77%) har
klassificerats som definitiv endokardit enl Duke’s kriterier. F/Uanmälan har gjorts av 2 987 (51%) fall.

Medelålder för kvinnor resp. män 1995–2012.

Mortalitet

År 2012 noterades en mortalitet på 11,0% under behandling, Vid
nativ klaffinfektion 10,9% samt protesinfektion 11,4%. Mortalitet
för kvinnor är som tidigare högre än för män (12,4% vs 10,2%), där
dock medel/median-åldern för kvinnor som vanligt är högre än för
män. Fallen med protes-endokardit är så pass få att de bör bedömas
över längre tidsperiod än ett år.
Rapporterade fall till svenska endokarditregistret 1995-2012.

Med kännedom att vid en del kliniker göres samlad årsvis rapportering i efterskott förväntas anmälda fall för 2012 öka. Detta har
skett vid samtliga tidigare år.
Rapportering sker nu till det internetbaserade registret vid 30/30
infektionskliniker.
Kvalitetsmål

Under 2010 infördes 4 kvalitetsmål för endokarditbehandling.
Dessa är att se som mål och är ej uppfyllda i nuläget. Enbart definitiva fall inkluderade, förutom transesofagalt ultraljud då denna
undersökning kan innebära ändrad klassifikation från möjlig till
definitiv endokardit.
1. Mortalitet < 10% för män och kvinnor under behandling.
Rapporterad mortalitet för män under 2012: 10,2%. (2011: 9,3%)
Rapporterad mortalitet för kvinnor under 2012: 12,4% (2011: 15,1%)

Mortalitet (%) 1995–2012.

Bakteriell etiologi

Under 2012 har S aureus (41%) förstärkt förstaplatsen jämfört med
alfa-streptokock-gruppen (22%), enterokocker (12%), hemolytiska
streptokocker grp A, B, C, G, F, pneumokock) (7%), koagulasnegativa
stafylokocker (KNS) (6%), HACEK-gruppen (2%), övriga (6%)
samt negativ odling (3%). En relativt låg andel med negativ odling
får ses som en markör för god kvalitet i diagnostiken.

2. >90% ska ha genomgått transesofagalt ultraljud
Rapporterat män
2012: 86%
(2011: 79%)
Rapproterat kvinnor
2012: 78%
(2011: 76%)
Rapporterat totalt
2012: 83%
(2011: 78 %)
3. > 75% ska ha genomgått tandläkarundersökning under vårdtid
Rapporterat 2012: 35,3% (2011: 36,4%)
4. Tid till korrekt insatt antibiotika på sjukhus ≤ 3dagar
Rapporterat 2012: ≤ 3 dygn 130/190 (68,4%) av def fall (2011: 73,4%)
Ålder och kön

År 2012 var medelålder 66 år (median 69 år), Medelålder för män
jämfört med kvinnor var 66 vs 68 år (median 69 vs 73 år).
Som alltid föreligger en övervikt med fler anmälda fall hos män
jämfört med kvinnor (64% vs 36%). En trend kan noteras med
något sjunkande medelålder för kvinnor medan medelåldern för
män ligger mer stabilt.
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Mikrobiologisk etiologi definitiv endokardit (%) 1995–2012.

Resistens/annan problematik

MRSA
Antal MRSA-fall under åren 2008–2012 är 1 – 2 – 4 – 1 – 6 fall,
dvs. en viss ökning över tid. Mortaliteten för MRSA-fall 2012 var
2/6 (33%) jämfört med 15/98 (15%) för MSSA-fall.
VRE
Inga fall med vancomycin-resistent enterokock har rapporterats.

Enterococcus faecalis – höggradig aminoglykosidresistens
Antal fall med Ent faecalis under åren 2008–2012 är 24 – 32 – 27
– 43 – 28.
Andel med höggradig aminoglykosidresistens (MIC > 128 mg/L)
där resistens har rapporterats är 28% – 5% – 17% – 14% – 11%.

Fallen med protes-endokardit är så pass få att de bör bedömas
över längre tidsperiod än ett år.

Streptokocker grp A
Fall orsakade av streptokocker grp A under åren 2008–2012 är 2 – 1
– 0 – 2 – 3, jämfört med i medeltal 1,4 fall/år under åren 1995–2007.
Kardiellt ultraljud

År 2012 utfördes transesofagalt ultraljud (TEE), en kvalitetsindikator,
hos 83% av alla patienter. Ökning av andel TEE ses sista året främst
för manliga pat, vilket nu ånyo ökat skillnaden jämfört med kvinnor (86% vs 78%). TEE utfördes hos patienter ≥70 år i 82%, ≥ 80
år i 81%, ≥85 år i 77% av fallen, vilket är en ökning och får anses
tyda på god kvalitet. I 3% av fallen har typ av UCG-undersökning
ej rapporterats.
I diagram nedan illustreras utfört transesofagalt ultraljud respektive
negativ blododling vid samtliga fall som behandlats för misstänkt
endokardit. En successiv förbättring av kvalité vid endokarditdiagnostik kan noteras.

Utfört transesofagalt ultraljud (%) resp negativ blododling (%) beräknas
för fall som behandlats för såväl definitiv och sannolik endokardit.

Tidsfördröjning till behandling

Totalt dröjsmål mellan symptomdebut till adekvat antibiotikaterapi
är 9 (0–227) dagar (median) under 2012. Under åren 2008–2011
var total delay (median) 10 – 9 –6 – 7 dagar. Således har en förskjutning till något längre dröjsmål ägt rum.
Patientens eget dröjsmål att söka någon form av vård var 3 dagar
median, samma som föregående år.
Dröjsmål mellan besök hos första doktor till inläggning på sjukhus
rapporteras till median 0 dagar, vilket troligen är en falsk glädjerapport
beroende på otillräcklig anamnespenetration. Dröjsmål på sjukhus
till adekvat terapi är median 2 dygn.
S aureus har ett totalt delay (median) 6 dagar år 2012. Under åren
2008–2011 var total delay (median) 7 – 5 – 4 – 4 dagar.
Alfastreptokocker har ett totalt delay (median) 21 dagar år 2012.
Under åren 2008–2011 var total delay (median) 25 – 22 – 20 – 19
dagar.

Andel patienter med akut hjärtkirurgi (%) 1995–2012.

Processdata – kvalitetsindikatorer

Här föreligger en sjunkande trend, vilket främst beträffande tandläkarbedömning är olyckligt. Tandläkarkontroll avspeglar en vilja
att förebygga framtida endokardit-insjuknanden hos denna uttalade
riskgrupp med genomgången endokardit. En strukturerad policy
förordas för detta vid resp. sjukhus.
Poliklinisk behandling vid okomplicerade fall kan säkerligen
övervägas vid ytterligare många fall, om vårdstruktur finnes.
Antibiotikaprofylax-information har utgått som parameter då ingen
rekommendation om detta numera föreligger från Läkemedelsverket.

Vårdtid

Under 2012 var medelvårdtiden för hela sjukdomstiden 33 dagar
(median 32 dagar). Detta är i samma nivå som tidigare år. Under
2008–2011 har medelvårdtiden varit 33 – 34 – 35 – 34 dagar.
Således har ingen större förändring skett. Ett utbyggt system med
poliklinisk behandling skulle kunna utgöra ett alternativ i många
fall under sista delen av behandling, vilket sker i flera länder. Det
har ännu ej skett i någon större omfattning.
Slutsatser

Rapportering till det nya internetbaserade registret sker nu från
samtliga kliniker i landet. En glädjande ökning av täckningsgrad kan
noteras de sista åren efter införd internet-baserad inrapportering och
ökad uppmärksamhet på infektionsläkarföreningens kvalitetsregister.
Dröjsmål till registrering, förekommer dock fortfarande. Fullständig rapportering är dock det mest väsentliga, även om det sker av
rapportansvarig enbart halvårs- eller helårsvis. Återbesöksrapportering
bör ske i större utsträckning

Kirurgi

År 2012 utfördes akut klaffkirurgi under behandling hos 76 (30%)
av patienterna med definitiv endokardit, vilket är i nivå med tidigare
siffror. Nativ endokardit resp protesendokardit opererades i 31% resp
25% av de definitiva fallen. Se bifogad figur. Män opererades i klart
högre frekvens jämfört med kvinnor (33% vs 25%). Operationsfrekvens för patienter >70 år var hög 23%. Hos de äldsta ≥ 80 år utfördes
främst extraktion av pacemaker-system i (8/10 fall). De två äldsta
där klaffbyte genomfördes var 80 resp. 88 år, båda skrevs ut som
utläkta, men en avled i icke-IE-relaterad orsak 5 månader postop.

Lars Olaison
Registeransvarig endokarditregistret
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Rapport från Pneumoniregistret 2012
Sammanfattning

Det nationella kvalitetsregistret för patienter som vårdas för pneumoni på infektionsklinik skapades av Infektionsläkarföreningen
för att öka kunskapen om vilka patienter vi vårdar och hur dessa
handläggs. Registret ska också verka för att upprätthålla kvalitet i
vården av patienter med pneumoni. Pneumoniregistret är sett till
antalet inkluderade patienter det största av de kvalitetsregister som
initierats av Infektionsläkarföreningen och omfattat 4500–5700
patienter per år. Under 2012 registrerades 4784 poster i registret
(inskrivningsdatum 2012-01-01 till 2012-12-31) jämfört med 5559
poster året innan (Fig. 1). Av dessa var 103 dubbletter, och 40 ej
samhällsförvärvade (sjukhusvårdade för pneumoni de senaste 30
dagarna), och 10 var barn (<18 år). Således rapporterades 4631
unika episoder av samhällsförvärvad pneumoni hos individer
>18 år. Det finns nu en funktion så att när anmälningar sker till
registret kommer det upp en varning om personnumret redan finns
i något av registret. Förhoppningsvis kan detta leda till en minskning av dubbelanmälningar. Som tidigare är det svårt att uppskatta
täckningsgraden av registret då vi inte har tillgång till en tillförlitlig
nämnare. Nytt för årets rapport är att data rapporteras över tid för
vissa parametrar. Dessutom är det ett fokus på behandling i årets
rapport.

Således har ett kvalitetsmål lagts till som betonar vikten av blododling och målet om att CRB-65 summan ska vara kommenterad
i inläggningsjournalen har ändrats till 50% samt att det gäller hos
patienter där kommentar finns om att pneumoni misstänks initialt.
Det långsiktiga målet kvarstår dock om att CRB-65 summan ska
kommenteras hos 100%.
Vi har en bit kvar till att uppnå uppsatta kvalitetsmål. Det förefaller
fortfarande som det är svårt att få igenom att CRB-65 används för att
bedöma allvarlighetsgrad av pneumonier. Liksom tidigare år är det
mycket få som kommenterar CRB-65 score i inläggningsjournalen
(8,5% hos patienter där pneumoni misstänks initialt). Det svenska
vårdprogrammet utgår från CRB-65 för handläggning av pneumonier och självklart är det då önskvärt att det anges i journalerna. Vad
gäller behandling med PcG/PcV så fick 48,4% av patienter med
CRB-65 0-2 poäng primär behandling med dessa preparat. Ingen
infektionsklinik nådde 2012 upp till kvalitetsmål 3! Vad gäller kvalitetsmål 1 så luftvägsodlades 3/4 delar av patienterna vilket är en
positiv utveckling. Generellt så föreföll det vara små skillnader i hur
manliga och kvinnliga pneumonipatienter handläggs. De könsskillnader som förelåg är att männen oftare har allvarlig pneumoni vilket
avspeglas i en något högre mortalitet hos männen. Intressant är också
att mortaliteten minskar över tid. Om detta är en artefakt (snedvridning
i rapporteringen) eller en sann minskning måste undersökas vidare.
Värdfaktorer

Demografiska data
Männen var liksom tidigare något fler till antalet, 53,4% och medianåldern var 67,4 år (67,2 år bland kvinnor och 67,6 år bland män).

Återrapportering till klinikerna sker genom lokala registeransvariga
som beskriver utfallet för den egna kliniken gentemot resten av landet
för sina kollegor. Vidare får alla klinikchefer kvartalsrapporter från
samtliga register. Nytt för i år att vi visar antalet rapporteringen per
klinik per år vilket möjliggör att respektive klinik kan se om det
finns någon trend i antalet registrerade över tid (Se figurer i slutet
av rapporten).
Under 2013 kommer det att läggas till frågor i kvalitetsregistret
gällande: ”Lägsta värde SaO2 på akutmottagningen”, ”PCR för
andra luftvägsvirus”, samt behandling med ”trimetoprim-sulfa”
och ”karbapenem”.
De kvalitetsmål som är framtagna av infektionsläkarföreningen
sedan 2010, har efter beslut vid senaste programgruppsmötet för
pneumoni ändrats något till följande:

Rökning
Information om rökning saknas i inskrivningsjournalen för 51,9%
av patienterna vilket är anmärkningsvärt då rökning är en riskfaktor
för pneumoni och dålig prognos.
Svårighetsgrad av Pneumoni

Vårdtid
Median-vårdtiden var 4 dygn både för kvinnor och för män, vilket
inte skiljer sig från tidigare år.
Antal levande/avlidna patienter under vårdtiden

Mortaliteten under aktuell vårdtid, var 4,0% under 2012 (2,7% för
kvinnor och 5,1% för män) vilket är något lägre än i internationella
studier. Den rapporterade mortalitet minskar både hos män och
kvinnor mellan 2007–12 (Figur 2) (p-värden <0.005). Om detta är
en sann minskning eller om det beror på snedvridning i rapportering
av fall behöver undersökas vidare. Det saknades endast mortalitetsuppgifter hos 1,2% av de registrerade patienterna vilket är en klar
förbättring från tidigare år då det saknats på ca 5%.


1. 100% av patienterna skall vara luftvägsodlade med någon teknik.
2. 100% av patienterna ska vara blododlade.
3. 75% av patienterna med CRB-65 0-2 poäng skall ha penicillin
G/V som primär behandling.
4. CRB-65 summan ska vara kommenterad hos 50% av de patienter
där pneumoni misstänks initialt.

Kroniska Sjukdomar
Under 2011 infördes information om bakomliggande sjukdomar
i registret. Under 2012 har registreringen av detta fungerat väl
med information saknad i endast 2,3–3,7% beroende på sjukdom.
Förekomsten av bakomliggande sjukdomar varierade från 1,5% för
leversjukdom till 27,4% för hjärtsjukdom.
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moni högre hos män, 29,4%, jämfört med kvinnor, 23,9%. Liksom
tidigare visar registrets mortalitetsdata i relation till CRB-65 poäng
en kongruens med tidigare år och internationella data (Figur 4).
Mortaliteten är lägre hos kvinnor än män inom varje CRB-65 strata.

Totalt 7,0% av alla pneumonipatienter vårdades inom intensivvården (6,0% för kvinnor och 8,2% för män). Intressant att notera
är en minskning över tid av IVA vårdade kvinnor men inte män.
Liksom tidigare år är det noterbart att många av de som IVA vårdas
var patienter registrerade med CRB-65 poäng 0 eller 1 (32,0%).
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Andningsfrekvens och Saturation

Registrering av andningsfrekvensen utfördes hos 89,5% av patienterna
(89,5% för kvinnor och 89,6% för män) vilket är i paritet med förra
året och något bättre än år 2008–10. Det är likväl en förvånande
hög andel patienter som ej har registrerad andningsfrekvens vilket
indikerar en brist på kvalitet i det akuta handläggandet av pneumonipatienter. Andelen patienter som hade en noterad andningsfrekvens som översteg 30/minut vilket definieras som uttalad tachypné
uppgår i år till 20,9% (18,7% för kvinnor och 22,9% för män) vilket
är oförändrat med tidigare år. Syrgasmättnaden var uppmätt och
registrerad hos 92% vilket är i paritet med föregående år.

Kvinnor
1
3

Figur 4. Mortalitet är starkt beroende av CRB-65 score vid inkomst
(antal CRB-65 poäng i olika färger)

Från 2013 har kvalitetsmålet ändrats till att CRB-65 summan
ska vara kommenterad hos 50% av de patienter där pneumoni
misstänks initialt. Under 2012 nämns CRB-65 summan i 8,5%
av inskrivningsjournalerna (8,8% hos kvinnor och 8,3% hos män)
hos dessa patienter vilket är en kvarstående låg rapportering om än
en förbättring från föregående års 6,0%.
Behandling

För 15,9% saknades någon parameter (konfusion, andningsfrekvens,
blodtryck eller ålder) vilket gör att en korrekt CRB-65 score inte
är möjlig att räkna ut för dessa patienter (16,5% för kvinnor och
15,4% för män). Detta är något sämre än 2011 men en förbättring
från 2008–10 (Figur 3). Den vanligaste parametern som saknas är
andningsfrekvens vilket är beklagligt då detta är en tidig markör för
allvarlig sjukdom. Det är viktigt att detta förbättras då det svenska
vårdprogrammet för pneumoni utgår från CRB-65 i rekommendationer av val av vårdnivå, monitorering av patienter, vägledning
vad gäller diagnostiska prover, och primär antibiotikabehandling.

Primär antibiotikabehandling
I årets rapport fokuserar vi på antibiotikabehandling över tid. Under
2012 gavs PcG/PcV till 46,9% som primär behandling vilket är i
paritet med tidigare år då det pendlat mellan 47.2% 2010 och 49,9%
2011 (Figur 5). Det finns en trend åt minskande Cefalosporinanvändning 2011 och 2012 jämfört med tidigare år (p-värden <0.001)
och 2012 gavs Cefalosporiner som primärbehandling till 28,6%.
Behandling med Piperacillin/Tazobaktam har ökat årligen från
0,08% 2008 till 7,9% 2012. Behandling med Cefalosporin eller
Piperacillin/Tazobaktam har haft toppar både 2010 och 2012 då över
36% av patienterna behandlades med något av dessa preparat. Det
är troligt att den minskade Cefalosporinanvändningen har ersatts
av behandling med Piperacillin/Tazobaktam. Det bör noteras att
endast 27% av patienterna som behandlas med Piperacillin/Tazobaktam hade en bakomliggande lungsjukdom, vilket är indikationen
enligt vårdprogrammet. Det har skett en ökning av behandling
med makrolider från ca 2% 2008 och 2009 till 3,5–5,9% 2010-12.
Användningen av Kinoloner har legat relativt konstant runt 5–6%.
Doxycyklin hade en topp 2011 på 6,7% som kan förklaras av den
höga prevalensen av Mykoplasma.
Ett av kvalitetsmålen är att 75% av patienter med CRB-65 score
0–2 poäng ska behandlas med PcG/PcV. Liksom tidigare är vi långt
ifrån att nå detta mål. Under 2012 behandlades 48., % av patienter
med CRB-65 poäng 0–2 med PcG/PcV (48,4% och 48,5% för
kvinnor och män respektive) (Figur 6). Det är något sämre än tidigare
år då 49,2–51,7% av patienterna behandlats med dessa preparat.
Liksom vid tidigare år förelåg mycket stora regionala skillnader i
valet av primär antibiotikabehandling. Bland patienter med CRB-65

Av patienter med alla parametrar registrerade hade 26,8% definitionsmässigt en allvarlig pneumoni enligt CRB-65 (mer eller lika
med 2 poäng). Liksom tidigare år är incidensen av allvarlig pneu-
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CRB-65

kinoloner hos patienter med CRB-65 poäng 3–4 endast uppgår
till 10%, vilket inte är i linje med vårdprogrammet för pneumoni.
Behandlingslängd

score 0–2 poäng behandlades mellan 25–74% med PcG/PcV
beroende på infektionsklinik. I år nådde alltså ingen av Sveriges
infektionskliniker upp till det satta kvalitetsmålet! Intressant är en
utvecklingen av minskad behandling med PcG/PcV framförallt på
infektionskliniker på länssjukhus (Figur 7).
Om man undersöker primär behandling hos de svårast sjuka
(CRB-65 poäng 3–4) så kan det noteras att Piperacillin/Tazobaktam
behandling har gått kraftigt upp medan behandling med Bensyl-Pc
har minskat. Värt att notera är att användningen av makrolider/
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Även i år överskred behandlingstiden med antibiotika de föreslagna 7
dagarna för de flesta pneumonipatienter (71,4%) men det är mycket
glädjande att det är en klar trend till att fler patienter behandlas <7
dagar (Figur 9). Av de patienter som erhöll avslutande antibiotikabehandling fick 55% PcV/Amoxicillin jämfört med 50% förra året.
Etiologi

Mikrobiologiska tester
Nytt för 2013 är att pneumonigruppen har beslutat att inkludera att
100% av patienterna med pneumoni ska vara blododlade. Blododlingar togs på 93,1% av alla pneumonipatienter som läggs in (92,4%
av kvinnor och 93,7% av män) vilket är något högre än tidigare år.
Luftvägsodling (nasofarynx eller sputum) togs på 76,3% (77.7% för

kvinnor och 75,0% för män). Det har skett en markant förbättring
i frekvensen av luftvägsodlingar sedan starten av registret även om
det är en bit kvar till det högt satta kvalitetsmålet att alla patienter
ska ha en luftvägsodling (Figur 10). Under 2012 provtogs 32,3%
med pneumokockantigen jämfört med 21,2% 2010. Glädjande är
att endast 2% saknade information om pneumokockantigentest var
utfört eller ej jämfört med 43% året innan.

Figur 12. Anmälningar per infektionsklinik 2008–12.

Angiven agens

Ett mikrobiologiskt agens påvisades i 38,4% av fallen (41,6% hos
kvinnor och 35,6% hos män). Sedan 2008 har frekvensen varierat
mellan 30,6 och 40,8%. Pneumokocker som etiologi kunde påvisas
i 13,9% av alla pneumonier (Figur 11). Mykoplasma kunde påvisas
i 5,3% av patienter med pneumonier jämfört med 12,5% 2011 då
Sverige hade en Mykoplasmaepidemi.

Antal rapporter per klinik

På sista sidan visas antalet rapporterade samhällsförvärvade pneumonier per klinik under 2012. Förhoppningsvis kan detta användas
som underlag för att tidigt identifiera problem i rapportering. Vi vet
inte hur många procent av alla som sjukhusvårdades som rapporteras
till registret då vi inte har en nämnare.
Pontus Nauclér
Registeransvarig för pneumoniregistret
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
pontus.naucler@karolinska.se
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Yngreläkarspalten
Sommaren tog slut det här året också,
men jag har haft en härlig semester!
Och en sak är säker, sommaren kommer
tillbaka nästa år.

N

ågot som däremot är osäkert är
huruvida det blir med SK-kurser
nästa år. Socialstyrelsen tog över
ansvaret för detta vid årsskiftet. Tidigare har
kursgivare lämnat in anbud att få hålla en
kurs som SK-kurs, d.v.s. statligt finansierad, i januari året före den ska ges. I år har
inga anbud ännu tagits in. Precis idag (5
september) har dock Socialstyrelsen lagt ut
information på sin hemsida om att kursgivare nu kan skicka in en förfrågan om att få
arrangera en SK-kurs nästa år. Dessutom til�låts bara statliga aktörer att arrangera kurser,
d.v.s. i princip universitet. Landsting eller
enskilda kliniker kan inte komma i fråga. Vi
i specialistutbildningskommittéen (SPUK)
har redan för en tid sedan skickat ett brev
till kursgivarna för ”våra” kurser om att det
är osäkert hur det kommer att bli år 2014
och att de gärna får vara förberedda på att
ge kurserna som betalkurser i stället så att

alla ST-läkare inte går miste om ett kursår.
Jag kommer även att prata med landets
verksamhetschefer på chefsmötet i oktober
och förklara hur läget är så att de är beredda
på att eventuellt få betala för kurser som
brukar vara statligt finansierade. Det återstår
således att se hur det blir nästa år, men håll
ögonen öppna på Socialstyrelsens hemsida
eftersom ansökningstiden kan komma att
bli kort när väl kurserna kommer ut.
Även Ungt Forum är under förändring. Så

småningom kommer det nog att hamna
som en programpunkt under ”Infektionsveckan” som är Infektionsläkarföreningens nysatsning på vårmötet där även vårt
vetenskapliga program som tidigare har
legat på läkarstämman ingår. I november
arrangeras således sista Ungt Forum såsom
det har sett ut tidigare, men inte ens det är
sant för i år har jag utökat programmet lite
från 4 timmars föreläsning till 6 timmar och
med lunch i stället för middag så att fler ska
tycka att det är värt att åka för en dag och
så att fler kan delta i lunchen (som ju är ett
trevligt tillfälle att träffas och umgås med

ST-kollegor från hela landet) i stället för
att behöva missa middagen för att kunna
åka hem samma kväll. I år blir temat mikrobiologi för infektionsläkare. Jag tror att det
blir mycket spännande och matnyttigt med
bl.a. grunderna såsom basal taxonomi och
tumregler för val av olika antibiotikaklasser,
resistensmekanismer och även framtidens
diagnostik. Även virusdiagnostik kommer
att avhandlas och hepatitserologier kan man
ju inte gå igenom för många gånger, eller
hur?!
Jag vill också passa på att göra reklam för

”Infektionsveckan” i Gävle 2–5/6 2014.
Programmet ser spännande ut! Det är även
ett utmärkt tillfälle att presentera en poster
över det vetenskapliga arbetet som ska göras
under ST-utbildningen.
Jag hoppas att vi ses på Ungt Forum!
Välkomna!
Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com

Inbjudan till Ungt Forum
Mikrobiologi för infektionsläkare
Föreläsare är Johan Westin, Göteborg, Lena Serrander, Linköping och Anna Westman,
Stockholm
Tid: Torsdagen 21 nov 2013 kl. 10.00–17.00
Plats: Föreläsningssal R64, Karolinska sjukhuset i Huddinge, Stockholm.
Kostnad: 350 kr vilket inkluderar kursavgift, förmiddags- samt eftermiddagsfika och lunch.
Anmälan senast 31/10 via anmälningsblankett på hemsidan www.infektion.net
Alla ST-läkare som är medlemmar i svenska infektionsläkarföreningen är välkomna!
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§

Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
Universitetssjukhuset, Örebro, 23 maj 2013
Närvarande: 30 medlemmar utöver styrelsen.

§1. Ordförande Göran Günther förklarade
mötet öppnat.
§2. Till ordförande för mötet valdes Göran
Günther.
§3. Till sekreterare för mötet valdes Magnus
Hedenstierna.
§4. Till protokolljusterare valdes Jan Källman
och Giesela Otto.
§5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
§6. Dagordningen godkändes.
§7. Information från styrelsen.
Ordförande Göran Günther informerade
om den nya LIPUS-organisationen som skall
arbeta med kvalitetssäkring av läkares utbildning på ST och specialistnivå. Styrelsens arbete
med 10-punktsprogrammet tillsammans med
STRAMA-nätverket redovisades. Ordförande
informerade om att styrelsen fram till nästa
årsmöte kommer att arbeta med en revision
av föreningens strategidokument.
Vice ordförande Maria Werner informerade
om arbetet med kvalitetsregistren och om de
”frälsarresor” som pågår för att öka rapporteringsgraden. Årsmötet informerades om
arbetet med hemsidan och om de ny regler
som gäller för publicering av föreläsningsanteckningar och presentationer på hemsidan.
I programgrupperna pågår en omfattande
revision av vårdprogrammet för urinvägsinfektioner och arbete med revision av vårdprogrammet för led- och skelettinfektioner
skall påbörjas under året. Programgrupperna
för luftvägsinfektioner och sepsis arbetar med
en kontinuerlig revision av sina vårdprogram.
Utbildningsansvarige Anna-Karin Larsson
rapporterade från vårutbildningen i Torekov
och informerade om den redan fulltecknade
höstubildningen om ortopediska infektioner
där i år även ortopeder är välkomna och utgör
1/3 av deltagarna. Årsmötet informerades
om arbetet med att få till stånd regelbundna
SPUR-inspektioner av alla infektionskliniker
vart 5:e år.
Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant
informerade om planeringen för Ungt Forum
till hösten. Mötet kommer att anordnas som
en fristående heldag hösten 2013 men framöver är tanken att Ungt Forum skall vara en
del av Infektionsveckan/Vårmötet. Årsmötet
informerades om arbetet med KUST (kurser
under ST).

Redaktör Kristina Cardell tackade för
inkomna bidrag till tidningen under våren.
Infektionsläkaren kommer som vanligt att ges
ut fyra gånger under året varav två nummer
har publicerats under våren. Kristina framförde
ett önskemål till årsmötesdeltagarna om att
fler referat av aktuella avhandlingar skickas
in för publicering.
Vetenskaplige sekreteraren Johan Westin
informerade om planeringen för Infektionsveckan i Gävle 2–5/6 2014. Infektionsläkarföreningen kommer inte längre att delta med
något vetenskapligt program till Riksstämman
och flyttar istället riksstämmoprogrammet
(postrar, föredrag och symposier m.m.) till
Vårmötet som förlängs och blir Infektionsläkarföreningens Infektionsvecka. Huvudansvaret för mötet kommer även fortsättningsvis
att ligga hos värdkliniken. Flera frågor kring
detta lyftes där många påpekade vikten av stort
deltagande och att tidpunkten (juni) kanske
inte är optimal. Det framfördes även en oro för
att det totala antalet möten minskar och att det
minskar möjligheten för alla infektionsläkare
att delta på åtminstone något möte under
året. Styrelsen lyssnade på synpunkterna och
tar med sig dessa i det fortsatta arbetet med
Infektionsveckan.

Ordförande: Göran Gunther (omval ½ år till
maj 2014).
Vice ordförande: Maria Werner (omval ½ år
till maj 2015).
Vetenskaplig sekreterare: Johan Westin (omval
½ år till maj 2014).
Facklig sekreterare: Magnus Hedenstierna
(omval ½ år till maj 2015).
Skattmästare: Hans Norrgren (omval ½ år till
maj 2015).
Övrig ledamot, redaktör: Kristina Cardell
(omval ½ år till maj 2015).
Övrig ledamot, yngreläkare: Camilla Lorant
(omval ½ år till maj 2015).
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: AnnaKarin Larsson (omval ½ år till maj 2014).

§8.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013
presenterades kort av Magnus Hedenstierna.
Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet.
Berättelse går att läsa på www.infektion.net
under mötesprotokoll.

Val till valberedningen
Valberedningens mandat förlängdes med ½
år: Torsten Holmdahl t.o.m. maj 2014 (sammankallande), Jonas Sundén-Cullberg t.o.m.
maj 2015 och Jan Källman t.o.m. maj 2016.

§9.
Skattmästaren Hans Norrgren redovisade ekonomiskt bokslut för 2012 för SILF och för
Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet
godkändes av årsmötet.
§10.
Revisionsrapporten lästes upp av Hans Holmberg som förordade ekonomisk ansvarfrihet
för styrelse gällande föreningens ekonomi
för 2012.
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet
§11.
Valberedningens förslag till styrelse för 2013–
2015 och övriga förtroendeposter föredrogs
av Torsten Holmdahl. I valberedningen har
även Jan Källman och Jonas Sundén-Cullberg
ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt följande
förslag:

Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret
2013-2014 valdes Bengt Wittesjö (omval) och
Lars Ljungström (omval) och till suppleant
valdes Karlis Pauksen (omval).
Årsmötet godkände att styrelsen själva får
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.
Årsmötet godkände att styrelsen själva får
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till
specialitetsföreningarnas representantskap och
fullmäktigemöte i Sveriges läkarförbund.

§12.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60
kr för associerade och 0 kr för pensionerade
medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna
bifölls och fastställdes av årsmötet.
§13.
Verksamheten år 2013 har diskuterats under
tidigare punkter.
§14. Inga övriga frågor togs upp.
§15. Ordförande tackade mötesdeltagarna
och avslutade mötet.
Göran Günther Magnus Hedenstierna
Ordförande
Sekreterare
Giesela Otto
Protokolljusterare

Jan Källman
Protokolljusterare
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen
Universitetssjukhuset, Örebro, 22 maj 2013
Närvarande: Göran Günther (ordf.), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant,
Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin Larsson, Magnus Hedenstierna

§1. Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.
§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes Kristina Cardell.
§3. Dagordningen fastställdes.
§4. Föregående protokoll från styrelsemötet
den 13/3 2013 granskades och
godkändes.
§5. Ordförandes ärenden, Göran Günther
Styrelsen arbetsformer och hur överlämning
mellan gammal och ny styrelse skall ske i den
nya ordningen med årsmöte på vårmötet/
infektionsveckan diskuterades.
Beslutades att en halv dags konstituerande
styrelsemöte i fortsättningen hålls efter årsmötet under vårmötet/infektionsveckan.
Rapport från arbetsgruppen för 10-punktsprogrammet. Ett första möte i 10-punktsprogramgruppen hålls 2 september. Anna-Karin
är sammankallande.
Diskussion om hur vi skall revidera strategidokumentet: Infektion, nutid och framtid
från 2007. I grunden tycker styrelsen att det
befintliga dokumentet står sig väl men en
diskussion inom specialiteten kring vilket vårt
uppdrag är och vilka patienter som bör vårdas
på infektionskliniker är viktig. Ordföranden
Göran Günther kommer att inleda en diskussion i Infektionsläkaren kring detta under
hösten och planen är att avsluta diskussionen
under infektionsveckan 2014 i Gävle.
En fråga har inkommit från prof. Georg
Gossius om någon svensk infektionsläkare
är intresserade av att vara med och planera
ICTID i Kambodja 2015. Johan Westin skall
undersöka detta och Maria Werner ordnar en
notis på hemsidan.
Förfrågan från Sällskapet om en möjlighet
att informera verksamhetscheferna och ta in
synpunkter kring programmet till årets Riksstämma. Vi kan erbjuda tid på chefsmötet i
oktober.
§6. Inför årsmötet
Genomgång inför årsmötet.
§7. Facklige sekreterarens ärenden, Magnus
Hedenstierna
Ny lokal behövs för styrelsemötet den 3/12.
Magnus Hedenstierna bokar lokal i närheten

av Centralstationen kl. 10–17. Hans Norrgren
bokar restaurang till kvällen.
Vi avstår från att delta i Läkarförbundets
fullmäktigemöte den 30–31 maj.
§8. Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Höstens nummer är under planering. Deadline
för nr 3 är den 5/9 och nr 4 den 17/10. Fallbeskrivning från Uppsala till nr 3 och från Visby
nr 4. Göran Günther skriver debattartikel om
strategidokumentet till nr 3. Rapporter från
kvalitetsregistren kommer i både nr 3 och 4.
Infektionsläkaren får inte in några sammanfattningar av aktuella avhandlingar. Kristina
tar upp detta på årsmötet och vi tar alla med
oss detta till våra hemkliniker.
§9. Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister Maria Werner
Programgrupperna för urinvägsinfektioner och
för led- och skelettinfektioner arbetar med
omfattande uppdateringar av vårdprogrammen. Fortlöpande uppdatering av vårdprogrammen för pneumoni och sepsis pågår.
Hemsidan: Instruktioner för publicering av
Powerpoint finns nu på hemsidan.
Kvalitetsregistren: Rapport från möte i styrgruppen. Beslut att ansluta sig till registercentrum syd. God ekonomi. Otillfredsställande
täckningsgrad och arbetet för att åtgärda detta
pågår. Det behövs arbete med utveckling av
registren och även nya namn för att fortsätta
arbetet i framtiden. Punkt till chefmötet.
§10. Frågor angående yngre läkare och SPUK
Camilla Lorant
Behov av ny senior SPUK-inspektör. Göran
skall tillfråga tänkbara kandidater.
Ungt Forum i höst blir en heldag med tema
mikrobiologi för infektionsläkare och kommer
att anordnas fristående från riksstämman.
Nästa Ungt Forum planeras under infektionsveckan i Gävle i juni 2014.
Nationellt studierektorsmöte kommer att
hållas i feb 2014.
KUST-projektet fortsätter under hösten.
Infektion ligger bra till.
§11. Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Johan Westin
Arbete med vårmötet Gävle pågår. 12 st
90 minuters pass (4/dag). Start efter lunch
måndag och avslut lunch torsdag. 1 Postersession: det går bra att visa redan publicerat

material. Besökarna får rösta om bästa poster.
Fallseminarier (3 parallella) (IVA ronden, resemedicin, HBV-behandling). Årsmöte + Justus
Ström-föreläsning. Falldragning med tävling.
2 key note lectures. 1 Gävleborgs län. Förslag
till 3 symposier: nekrotiserande fascit, utrota
HCV? Modern sepsisbehandling. Vad är en
infektionspatient?
Diskussion om hur fortsatt samarbete med
andra specialitetsföreningar skall se ut. För oss
är det en viktig princip att värdskapet fortsätter
att rotera mellan alla landets infektionskliniker.
§12. Rapport från fortbildningsansvarig
Anna-Karin Larsson
Rapport från vårutbildningen i Torekov med
tema rese- och tropikmedicin. 46 deltagare
och bra betyg i kursutvärderingen.
Höstutbildning om ortopediska infektioner
på Ulfsunda Slott i Stockholm. Fulltecknat
(1/3 ortopeder).
Skall vi låta LIPUS certifiera våra utbildningar? Inget beslut.
SPUR-inspektioner i framtiden. Information om vad som händer (LIPUS). Hur ser vi
till att alla kliniker blir inspekterade regelbundet? Har vi inspektörer så det räcker? Behov
av 2–4 nya inspektörer. LIPUS kommer att
erbjuda utbildning under hösten. Upprätta
rullande schema 5–6 kliniker/år behöver
inspekteras.
§13. Rapport från skattmästaren
Hans Norrgren
Bokslutet presenteras och gicks igenom. Nytt
bankkonto med bättre ränta öppnat i Resurs
Bank. Föreningen har god ekonomi.
§14. RAF-stipendiat
Magnus skriver brev till VC om nomineringar
till RAF-stipendiat.
§15. Övriga frågor
Deltagande i NYSAM där Universitetssjukhusen till stor del saknas. Fråga till chefsmötet.
§16. Ordförande Göran Günther avslutade
mötet.

Magnus Hedenstierna Facklig sekreterare
Göran Günther Ordförande
Johan Westin Protokolljusterare
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen
Ombergs Turisthotell, Ödeshög, 28–30 augusti 2013
Närvarande: Göran Günther (ordf.), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant,
Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin Larsson, Magnus Hedenstierna

§1. Ordförande Göran Günther öppnade mötet.
§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes Anna-Karin Larsson.
§3. Dagordningen fastställdes.
§4. Föregående protokoll från styrelsemötet den
22/5 2013 granskades och godkändes.
§5. Ordförandes ärenden, Göran Günther
Socialstyrelsen har initierat ett projekt för översyn
av smittskyddslagen SmL, och har inbjudit SILF att
utse en representant till en referensgrupp som skall
beakta juridiska, etiska, medicinska och epidemiologiska aspekter av SmL, samt en representant till
en arbetsgrupp som skall ta fram ett underlag för
att definiera sjukdomar som smittsamma, allmäneller samhällsfarliga.
Beslutades att föreslå Anders Blaxhult som SILFs
representant i referensgruppen. Flera kandidater
till arbetsgruppen diskuterades och ordföranden
kommer att tillfråga dessa.
Beslutades att då frågan är mycket omfattande
och av stor vikt för föreningen kommer styrelsen
att fungera som referensgrupp för föreningens
representanter i referensgruppen och arbetsgruppen.
Brev från NSCMID om synpunkter på ett
nordiskt samarbete kring infektionsfrågor. Göran
Günther besvarar brevet och kommer bland annat
att ta upp STRAMA-arbetet, MRB och vikten av
att stärka infektionsspecialitetens roll.
En ny senior SPUK-medlem behöver utses.
En ny konsultläkare till Läkarförbundet behöver utses.
Ny medlem i klassificeringsgruppen behöver
utses.
Inbjudan till Läkarsällskapets fullmäktige.
Beslutades att Göran Günther representerar föreningen.
§6. Facklige sekreterarens ärenden,
Magnus Hedenstierna
Inbjudan till Specialitetsföreningarnas representantskap den 2 oktober.
Beslutades att Göran Günther och Magnus
Hedenstierna representerar föreningen.
Årets nomineringar till RAF-stipendiet granskades.
Beslutades att utse Pontus Nauclér till årets
RAF-stipendiat.
Decembermötet är nu bokat till den 3/12 kl.
09:30-17:00 på Central Hotel, Vasagatan 38 i
Stockholm.
§7. Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Infektionsläkaren kommer ut med 2 nummer
under hösten (nr 3 och 4). Deadline för nr 3 är
den 5/9 och för nr 4 den 17/10. Det finns gott om
material. I nr 3 kommer en rapport från vårmötet

och presentationer från årets stipendiater. Göran
Günther kommer att bidra med en debattartikel på temat ”Vad är en infektionspatient”. En
rapport från kvalitetsregistren påbörjas i nr 3
och kommer att fortsätta i nr 4. I nr 4 räknar vi
med fortsatt debatt kring infektionsspecialitetens
roll. En fallpresentation samt riktlinjer för handläggning av Denguefeber planeras. I nr 4 skall
Infektionsveckan, vårutbildningen och nästa års
stipendier utannonseras.
§8. Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister
Maria Werner
Kort rapport om föreningens hemsida.
Kvalitetsregistren: Förfrågan om deltagande i ett
nytt kvalitetsregister kring levercirros har avböjts
då vi saknar resurser för det i nuläget.
Per Arneborn kommer att fortsätta sitt arbete
med kvalitetsregistren tillsvidare och utöka sin
arbetstid med detta till 25%. Styrelsen ser samtidigt ett behov av att planera för framtiden och
hitta nya namn som vill arbeta med detta.
Programgrupperna: Urinvägsprogrammet har
uppdaterats. Styrelsen föreslår en dialog med RAF
kring behandlingsrekommendationerna.
§9. Frågor angående yngre läkare och SPUK
Camilla Lorant
Ungt Forum genomförs i höst som en heldag den
21 november i Stockholm. Temat är mikrobiologi
för infektionsläkare. Planering för Ungt Forum
våren 2014 har påbörjats.
Information om vad som händer med SKkurserna. Socialstyrelsen har beslutat att endast
upphandla kurser från statliga aktörer och detta
har ännu inte kommit igång, och det är därför
tveksamt hur det blir med kurser under 2014.
Styrelsen ser med oro på detta och kommer att
fortsätta bevaka frågan.
§10. Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Johan Westin
Brev från Sällskapets forskningsdelegation om
att det finns skillnader i bedömningen av forskningsansökningar vid olika regionala etikprövningsnämnder. Styrelsen stödjer initiativet att
bevaka denna fråga.
Brev från Sällskapets forskningsdelegation.
Förfrågan om namn till en granskningspool som
skall användas för att granska forsknings- och stipendieansökningar. Styrelsen inventerade tänkbara
namn och Johan Westin arbetar vidare med frågan.
Planering inför Infektionsveckan i Gävle 2–5
juni 2014. Johan Westin presenterade ett ramschema där de flesta föreläsare är bokade och klara.
Mindre justeringar diskuterades och Johan arbetar
vidare med detta. Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan värdklinikens programkommitté,
SILF och även IFIS definieras och att det inte
finns några frågetecken kring ekonomin. Göran
Günther kommer att kontakta IFIS ordförande

för att diskutera detta och Johan Westin kommunicerar med Erik Torsell som även kommer
att träffa styrelsen i samband med chefsmötet. På
chefsnötet kommer även värdklinik för 2015 års
Infektionsvecka utses.
§11. Rapport från fortbildningsansvarig
Anna-Karin Larsson
Information om höstutbildningen i Stockholm
den 17–18 oktober med tema ortopediska infektioner. Anna-Karin kommer att vara föräldraledig
under kursen och Camilla Lorant kommer om
möjligt representera styrelsen under kursen.
Till våren planeras en repris av årets vårutbildning om tropikmedicin.
Information om att arbetsgruppen för 10-punktsprogrammet har uppstartmöte nästa vecka.
§12. Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Redovisning av föreningens ekonomi. Ekonomin
är god och vi kommer sannolikt att generera ett
överskott i år. Orsaken är dels att vi inte längre
deltar i riksstämman men även bättre annonsintäkter till Infektionsläkaren och oväntat överskott från
vårutbildningen. Med tanke på att verksamheten
är under omstrukturering är det fortfarande svårt
att dra säkra slutsatser av detta men målsättningen
är inte att generera stora överskott utan att använda
föreningens pengar i verksamheten. Med tanke på
den goda ekonomin beslutar styrelsen att subventionera deltagandet i chefsmötet så att deltagaravgiften sänks till 4500 kr/deltagare.
Information om att vi har öppnat ett nytt konto
med bättre ränta i resursbanken.
Tänkbara platser för nästa års styrelseinternat
diskuterades och Hans Norrgren bokar plats för
detta.
§13. Planering inför Chefmötet
Agendan för årets Chefmöte fastställdes. Styrelsen
förberedde de frågor som är aktuella i år och gick
igenom det som skall presenteras under punkten
styrelsen informerar.
§14. Övriga frågor
Styrelsens arbetsformer 2013–2014:
Chefmöte 10–11 oktober 2013, Stockholm
Styrelsemöte 3 december2013, Stockholm
Styrelsemöte med middag 6 mars 2014, Stockholm
Infektionsveckan 2–5 juni 2014, Gävle
Styrelseinternat 27–29 augusti 2014
Chefmöte 23–24 oktober 2014, Stockholm
Styrelsemöte 2 december 2014, Stockholm
§15. Ordförande Göran Günther avslutade mötet.
Magnus Hedenstierna Facklig sekreterare
Göran Günther Ordförande
Anna-Karin Larsson Protokolljusterare
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Kongresser & Möten 2013/2014
14-18 okt

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

13-14 dec

17-18 okt	Ortopediska infektioner – fortbildningskurs
Ulfsunda slott
Bromma

3rd Global Workshop on HCV Therapy Advances New
Antivirals in Clinical Practice
Rome, Italy
www.virology-education.com/

16 dec

18 okt	A physiological approach to sepsis in intensive care
3rd Hedenstierna Laboratory Master Class
Symposium
Uppsala
www.hedenstiernasymposium.com

(Start) Swedish–Ethiopian Course in Tropical Infections
and HIV
Stockholm och Etiopien
www.tropcourse.se

28-29 jan

Fortbildning inom Primär Immunbrist – PID Steg 1
LIPUS nr: 20130113
På Johannesbergs anläggning, Gottröra/Rimbo utanför
Uppsala
För anmälan och mer info se www.lipus.se

3-6 mar

CROI 2014
Atlanta, Georgia
http://www.croi2014.org

11-12 mar

Livshotande infektioner, SK-kurs
Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

8-12 apr

Klinisk tropikmedicin, SK-kurs
Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

21-23 okt	The 2013 Australasian HIV/AIDS Conference
Darwin, Australia
www.hivaidsconference.com.au/Future-Conferences
30-31 okt

1-5 nov

4th International Workshop on HIV & Aging
Baltimore, MD, USA
www.virology-education.com/
64rd Annual Meeting of the American Association
for the Study of Liver Desieases (AASLD)
Washington DC, USA
www.aasld.org

4-8 nov	Antimikrobiell terapi, SK-kurs
Skåne
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

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

18-19 nov

Fallseminarium
Comwell Aspenäs, Lerum

9-13 apr

19-22 nov

8th World Congress of the World Society for
Pediatric Infectious Diseases (WSPID 2013)
Cape Town, South Africa
http://www.kenes.com/wspid

International Liver Congress, ILC, EASL 2014
London, UK
http://www.ilc-congress.eu

22-26 apr

Sepsis på akutmottagningen och IVA
Östergötland
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

21 nov

Ungt Forum – Mikrobiologi för infektionsläkare
Föreläsningssal R64, Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge, Stockholm

10-13 maj 	ECCMID 2014
Barcelona, Spain
http://www.eccmid.org/

21 nov

PRISS – Avisering av tvärprofessionellt symposium/
projektavslut
Münchenbryggeriet, Stockholm
Anmälan görs på www.netigate.se/priss

2-5 juni

25-28 nov

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

30 nov

Uppföljningskurs Vaccination och resemedicin
Stockholm

3-6 dec

6th International Workshop on HIV Persistence,
Reservoirs and Eradication Strategies Conference
Miami, FL, USA
www.informedhorizons.com/persistence2013

6 dec

Uppföljningskurs Vaccination och resemedicin
Göteborg

8-12 dec	Hep DART 2013. Frontiers in drug development for
viral hepatitis
Big Island, Hawaii, USA
www.informedhorizons.com
9-14 dec

SK-liknande kurs: HIV-infektion ur många aspekter
Karolinska, Huddinge
http://www.infektion.net/sites/default/files/pdf/HIVkurs_2013.pdf

Infektionsveckan 2014
Gävle

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Erik Karlsson, Uppsala
Anna-Karin Jonsson, Falun
Jakob Morén, Uppsala
Emma Nordin, Sunderbyn
Frida Wilske, Uppsala
Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2013-08-28.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte
får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen
c/o Hans Norrgren
Kung Oskars väg 1,
222 40 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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Att ångra vad jag aldrig gjorde

S

om liten gosse tillbringade jag en
sommar hos frireligiösa släktingar.
Jag fick veta att det var en gudelig
nåd att ta sig an den mer yviga släktgrenens
avkommor. Syftet var sannolikt dressyr och
goda förebilder, men så här i backspegeln
hade det nog inte den effekt man önskade.
En släkting var pastor och människovän.
I vänskapen ingick att åka till ålderdomshem och sjunga för gamlingar. Detta hände
sig vid den tiden då det fanns gamla människor som behövde ålderdomshem för att
ha sällskap, äta upp maten och hyfsat hela
och rena framleva sina sista dagar. Numera
befinner sig gamlingarna i de egna boendena,
på servicehus eller i transporter till och från
sjukhus. Omvårdnaden klaras av med blixtbesök av den sönderstressade hemtjänsten
eller matleveranser via taxi.
I bilen fick jag veta att det skulle sjungas
för en gumma som var hundra år. Som om
inte det räckte, hon hade dessutom träben.
Lika snabbt som vi ilade fram genom det
sörmländska landskapet susade bilder av
pirater med träben igenom min hjärna. Där
stod Long John Silver, piraten i Skattkammarön på bryggan med papegojan på axeln,
svärdet i handen och träben på benet. Det
artade sig till en bra dag.

G

umman var urgammal och satt
hopkurad i en rullstol modell ännu
äldre. Håret var vitt och tunt. Jag
böjde mig ner och tittade in i de skumma
ögonen. Det gick inte att se om ögonen
var blå eller bruna, men ingen verkade vara
hemma.
Jag var oerhört besviken. Hon hade inte
alls något träben som Long John Silver. De
såg ut som vilka ben som helst. Att avgöra
vilket som var träben och vilket som var det
medfödda, omintetgjordes av de kraftiga
hudfärgade nylonstrumporna och klänningen som slutade halvvägs ner på underbenen.
Medan ”Helga natt”, ”Tryggarekan” och
”Tack för allt” klingade ut utkämpade jag
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min första svåra inre strid. Det har varit en
och annan sedan dess, men liksom den första
kärleken glömmer man den aldrig. Vattenkammad och försedd med slips med gummiband, stod jag dubbelvikt med huvudet
nedåt och kikade in under klänningsfållen.
Jag fick ingen rätsida på problemet. För att
få veta måste jag knacka gumman på benet
eller lyfta på klänningen. Knackade jag på
fel ben eller om hon började hojta när jag
lyfte på klänningen skulle jag bombsäkert
få en örfil och åka ut.
Som om det inte var nog med inre strider,
detta var också min första bekantskap med
statistik och spelteori. Uträkningen var att
det borde räcka med att knacka på ett ben
för att veta hur det ena eller det andra var
beskaffat. Samtidigt förstod jag att det fanns
en risk att en knackning eller ett kjollyft inte
skulle gå obemärkt förbi och att anhöriga,
släkt och barnavårdsnämnd skulle meddelas
om ligistfasoner, våld mot äldre eller andra
onämnbara synder.

M

ed huvudet uppochner grubblade
jag på en lösning. Några gånger
var det nära, men en osynlig
hand hejdade mitt knutna finger. Samtidigt
som blodstockningen i skallen gjorde att jag
närmade mig medvetslösheten blev gumman
piggare i takt med psalmerna. I ögonen
gnistrade det till. Hon lyfte på huvudet och
log ett så snett leende som bara en gammal
blodpropp i hjärnan kan åstadkomma. Hon
såg min vånda, hon förstod, men tänkte
inte hjälpa mig.
Jag däremot förstod aldrig när det var
över. När de sista tonerna av ”Tack för allt”
klingat ut var det verkligen tack för allt. Tack
för allt goa pastorn, gumman rullades ut och
det frågades om kaffe. Jag hade varit delar
av en sekund, eller omsatt i distans, några
centimetrar ifrån att få klarhet, men försuttit
chansen. Nu var det för sent.
Apatisk och med sus i öronen leddes jag
ut till bilen och fick beröm för att jag varit
lugn och fin och skött mig som en välupp-

fostrad gosse. Det verkade som psalmerna
gjorde mig gott.
– Men varför hängde du så konstigt med
huvudet? Hade du ont i magen?
Ni kan ju lätt förstå att denna händelse
satt djupa spår i min själ, varför skulle jag
annars yra om det här? Mången natt har
ägnats åt om det var höger, om det var vänster eller om det kanske var båda som var
träben. Men vad lärde jag mig? Möjligtvis
att jag ofta ångrar vad jag inte borde ha
gjort, men vad jag aldrig gjorde men borde
ha gjort, ångrar jag än mer.

Björn Olsen
Professor i Infektionssjukdomar
Uppsala Universitet

