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Vänner, kollegor och
medlemmar!

S

om vanligt är sommaren över just som den börjat. Varför känns det ofta
så? Trots det känner många att hösten är en av årets bästa tider. Jag hoppas
förstås att alla haft möjlighet att ladda batterierna inför kommande utmaningar. Främst kan vi summera ännu en infektionsvecka där infektion i Östersund visade ett strålande program tillsammans med mikrobiologerna. Program
och arrangemang var uppskattade, vilket utläses av utvärderingen, men som
alltid går det att förbättra och kanske även att förändra. Ett samtal pågår mellan
SILF och mikrobiologernas tre delföreningar där fördelning av sessioner och
andelen parallella och gemensamma övningar diskuteras. Det finns en mall att
utgå ifrån, som tagits fram av SILF och som vi ständigt försöker förbättra inte
minst med stöd av utvärderingen, där även industrin fått säga sitt. Erfarenheten
av de två veckorna vi genomfört visar att grundtanken fungerar för oss och
mikrobiologerna och Infektionsveckan i Helsingborg 24-27 maj 2016 är nu
under full planering.
Vår visionsskrift ”Infektionssjukvård -Uppdrag och framtid” från 2006
är nu reviderad och publiceras på nätet på infektion.net. Som tidigare konstaterats håller mycket av det vi tänkte 2006, men en modernisering av
vissa delar var nödvändig. Under resans gång har synpunkter tagits in vid
symposier och möten som nu lett fram till att styrelsen fastställt skriften.
Synpunkter på slutprodukten välkomnas givetvis av styrelsen. T. ex kan det
gälla samarbetet med andra verksamheter och vår konsultroll och var och
hur smittsamma patienter ska hanteras och isoleras inom vården. Det kan
se olika ut beroende på var i landet vi befinner oss och står under förändring.
Fortbildning för specialister kommer som tidigare att vara ett område
i fokus inte minst genom intresset från media och det EU-direktiv som
träder i kraft. En workshop planeras av Läkarförbundet i oktober där vi
deltar. Jag vill i det sammanhanget passa på att påminna om behovet av nya
SPUR-inspektörer för att vi ska kunna hålla tidsplanen för inspektionerna
över landet. Det är en förutsättning för att verksamheten ska få fortsatt
förtroende att utbilda specialister i framtiden.
En ny nationell kompetensgrupp för Strama i SKLs arbete för kunskapsstyrning är under formering. Gruppen kalls nu för NKG-Strama och SILF
är inbjudet som samarbetspartner.
Apropå en ständig debatt: Vaccinationer är utmärkt för folkhälsan. En
truism tycker nog alla i våra kretsar. Problem finns dock och bör tas på
allvar. Allt från brist på vaccin till okunskap i varför vi vaccinerar våra barn.
Vi får aldrig glömma att vi vaccinerar för att skydda de individer, som inte
på ett lindrigt sätt går igenom t.ex. en barnsjukdom och att skydda de som
vi inte bör vaccinera av medicinska skäl genom
att skapa immunitet i befolkningen. Utbrott
av mässling har på ett obehagligt sätt visat på
denna kunskap. I dagarna när detta skrivs utses
Sveriges nationalfågel. Ni har väl röstat?

		

Göran Günther
ordförande
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Vårmötet i Östersund - välbesökt av
infektionsläkare och mikrobiologer
Invasiva svampinfektioner, fekal transplantation vid Clostridium difficile-infektion, hanteringen av latent tuberkulos, introduktionen av sex nya
hepatit C-läkemedel samt utbrott
av ebola. Det var några av programpunkterna under kongressdagarna i
Östersund.

D

en 25 till 29 maj samlades cirka
500 besökare och ett 50-tal utställare till ett gemensamt vårmöte på konferensanläggningen OSD, strax i
utkanten av i centrala Östersund.
För första gången arrangerades Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte tillsammans. Syftet var att skapa nya
kontaktytor och diskussioner mellan olika
professioner och deras föreningar.
– Det blev ett jättebra och välbesökt
möte. Vi har fått en fin feedback från våra
deltagare och utställare och det känns kul.
Vi i organisationskommittén hade väldigt
roligt tillsammans, även om det ibland var
stressigt att få ihop alla programpunkter
med tanke på att vi nu är två föreningar
som står för arrangemanget, säger Jessica
Nääs, enhetschef vid Infektionskliniken i
Östersund.
Trots regn och sju plusgrader var stämningen på topp när den lokala organisationskommittén öppnade vårmötet med
ett starkt scenframträdande. På scenen
stod Infektionsklinikens läkare och sjuksköterskor som släppte loss i en medryckande ”line dance”.
– Vi tyckte att det behövdes en happening innan vårmötet drog igång. Vi hade
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tagit hjälp av en professionell dansare från
Jämtland som hjälpte oss att få till stegen,
säger Jessica Nääs.
Invasiva svampinfektioner
Först ut på scenen var Wouter Meersseman, adjungerad professor vid medicinska
fakulteten på KU Leuven University i Belgien. Hans Keynote lecture handlade om
”Diagnosis and treatment of fungal infections”.
– Den allvarligaste formen av svampinfektioner är hjärnhinneinflammation
orsakad av Cryptococcus som leder till
att cirka 600 000 människor dör varje år.
Andra allvarliga former är invasiv aspergillosis som orsakar 100 000 dödsfall årligen,
många gånger på grund av ofullständig diagnostik. Vi ser också en underdiagnostik
av kronisk pulmonell aspergillos som uppskattningsvis leder till 450 000 fall årligen,
säger Wouter Meersseman.
Han redogjorde för ett flertal patientfall,
bland annat en 67-årig hjärttransplanterad
man som uppvisat diffusa symtom med
svag feber, huvudvärk, nedstämdhet och
trötthet.
– Den kliniska bilden kan till en början
vara ganska suddig och man får inte heller
några tydliga svar på olika labbtester. Viktiga tester är dock India ink och att man
mäter öppningstrycket i liquor.
Wouter Meersseman lyfte fram ”Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay” som ett
värdefullt diagnosverktyg, särskilt i många
afrikanska länder. I ett nummer av Clinical Infectious Diseases (2014:58(1):113-6)
användes testet vid misstänkt diagnos och

Wouter Meersseman

i 42 procent av fallen kunde man bekräfta
att patienterna hade hjärnhinneinflammation, Cryptococcal meningitis.
Han diskuterade även principerna och
tidpunkten för antiretroviral terapi för behandling av Cryptococcal meningitis utifrån en artikel i New England Journal of
Medicine (370;26 June 2014).
– Tittar man på en tio veckors överlevnad så finner man att utgången alltid är
dödlig om ingen behandling ges. Behandling med fluconazole leder till en 50 procentig överlevnad. Bäst resultat uppnår
man dock med Amphotercin B och 5FC.
Pulmonell aspergillosis
Wouter Meersseman tog även upp frågor
kring diagnostik och komplikationer i
samband med invasiv pulmonell aspergillosis, en vanligt förekommande komplika-

Inbjudan deltagare
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tion hos patienter med allvarlig H1N1-infektion. Av alla dödsfall totalt som orsakas
av invasiva svampinfektioner, orsakas cirka
8 till 10 procent av fallen av invasiv pulmonell aspergillosis.
– Vi har blivit mycket bättre på tidig
diagnos genom att kombinera odling, biomarkörer och radiologiska undersökningar. Vi har också numera tillgång till bland
annat CT och antigen detektion med galactomannan.
Sammanfattningsvis lyfte Wouter Meersseman fram några utmaningar för hög-

inkomstländerna. Det handlar om behovet av förbättrad diagnostik, särskilt när
det gäller svampinfektioner som candida.
Utvecklingen visar även en växande resistensutveckling, särskilt vad gäller azole-resistens hos svampar.
Han underströk även behovet av insatser
i länder med begränsade resurser.
– I vissa länder ser vi en oacceptabelt hög
andel som dör av Cryptococcus- infektioner. Vi ser också en ökning av antalet fall
med candida, aspergillus och mucormycosis, utan att det finns tillgång till läkemedel
som fluctosine.
Totalt leder infektionssjukdomar orsakade av Cryptococcus till cirka 1,3 miljoner dödsfall årligen.
– Vi har ett etiskt ansvar och en stor
potential att kunna rädda liv. Läkemedel
finns tillgängliga, det finns också snabba
och effektiva tester. Utmaningarna är förstås att nå ut till de som behöver samt att
hantera kostnaderna, säger Wouter Meersseman.
Året som gått
Efter fikarast och utställningsbesök i Vinterträdgården, var det dags för det första
symposiet: ”Året som gått inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi”.
Först ut var Britt-Marie Eriksson, överläkare och docent vid Infektionskliniken
på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En av
flera stora händelser på den internationella
banan var ett utbrott i Australien orsakat
av parechovirus 3, HPeV-3. Med hjälp av
PCR kunde man identifiera viruset.

– Man blir i regel väldigt sjuk med sepsisliknande syndrom med hög feber, hjärtrusning, försämrad perfusion, irritabilitet,
erytrodermi, uppspänd buk, ödem och
hepatit. Vi såg utbrott i USA och Kanada
samt på ett sjukhus i New South Wales i
Australien där 188 barn blev smittade. En
fjärdedel av dem hamnade på IVA.
Britt-Marie Eriksson tog även upp RSV
och S. Pneumoniae. I en artikel av Smith
CM et al Amer i American Journal of
Respiratory Critical Care Medicine (July
2014) visades att RSV infektion gav ökad
adherens av penumokocker till humana
cilierade respiratoriska celler. RSV ökade
också virulensen hos penumokocker, genom att uppreglera gener som kodar för
pneumolysin (vilket ledde till ökad mortalitet i musmodell).
– Det är första gången man kunnat visa
sambandet så tydligt.
I Nederländerna, Norge och Frankrike
förekom även utbrott av enterovirus D 68.
I USA orsakade enteroviruset svåra luftvägsinfektioner, framförallt hos barn.
I Sverige togs luftvägsprover på 30 barn
i Stockholm mellan juli och oktober 2014.
Sju av dessa var EV-D68.
Britt-Marie Eriksson presenterade även
studien ”Herpes Simplex Encephalitis:
Lack of Clinical Benefit of Long-Term Valacyclovir Therapy”.
– Det är en omfattande studie som pågått i mer än 15 år. Det har tagit lång tid
att få ihop alla patienter, men äntligen är
studien publicerad. Från Sverige har fem
centra med totalt 55 patienter deltagit.
Huvudslutsatsen i studien är att Valacyclovir-terapi inte har någon effekt.
Antikroppar vid encefalit
Ett hett och omdiskuterat ämne under året
som gått, påpekade Britt-Marie Eriksson,
är N-Metyl-D (aspartatreceptor) antikroppar vid encefalit.
– Söker man på NMDAR i Pub-med får
man 3355 träffar. Mycket skrivs om ämnet
just nu.
Hon lyfte även fram registerstudien
”Adult bacterial meningitis- a quality registry study”.
– Den visar bland annat betydelsen av
att behandling sätts in av specialister i infektionsmedicin.
Även en ny form av antibiotika, teixcobactin, presenterades. Tidskriften Nature
(January 2015) rapporterade att forskare
nu gjort stora framsteg i kampen mot antibiotikaresistens.
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15
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– Det verkar lovande och har visat en
förväntad effekt mot enterokocker, Clostridium difficile samt Staphylococcus aureus.
Den metod man använde för att få fram
substansen är också spännande.
Under det senaste året har även nya klinikläkemedel mot TB presenterats: bedakilin och delmanid.
– Under året har vi även fått sex effektiva hepatit C läkemedel registrerade, vilket
är ett fantastiskt framsteg för vår hepatit
C-patienter, säger Britt- Marie Eriksson.
Tre viktiga virus
Fredrik Elgh vid Institutionen för klinisk
mikrobiologi/virologi vid Umeå universitet lyfte fram några viktiga virus, däribland
polio. I Sverige har vi haft 3 000 fall sedan
1953. Allmän vaccination mot polio infördes 1957. Tack vare ett nära samarbete
mellan Karolinska institutet och Statens
bakteriologiska laboratorium (SBL), kunde forskare utveckla ett effektivt och avdödat poliovaccin som framgångsrikt har
använts i Skandinavium.
– WHO tillsammans med UNICEF och
världens regeringar har beslutat att polio
ska vara utrotat till 2018 genom kampanjen Global Polio Eradiction Intiatiative.
Flera delar av världen som USA, Europa
och sydöstra Asien är nu ”poliofria”.
År 2014 rapporterades 414 fall i världen,
många av dem hittas i länder som Pakistan
och Nigeria.
Mässlingsutbrott
Fredrik Elgh lyfte även fram mässlingviruset som orsakar 20 miljoner dödsfall per år,
framförallt i Asien, och Afrika. Flertalet av
de som dör är under fem år.
– Det är det mest smittsamma viruset
vi känner till. Ända fram till 60-talet var
mässling en barnsjukdom som gav upphov
till elaka komplikationer. Målet att utrota
viruset i Europa har tyvärr inte helt lyckats. Med två doser vaccin får barn ett fullgott skydd och det kostar mindre än tio
kronor per dos.
I dag hittar man utbrott av mässling
framförallt i länder som Bosnien Hercegovina, Georgien och Kyrgyzstan. Flera utbrott har även rapporterats från Tyskland
och Italien. I Sverige har vi de senaste tio
år haft cirka 207 rapporterade fall.
Från 2020 ska det vara möjligt, menar
Fredrik Elgh, att etablera strategier för utrotning.
Det sista viruset han tog upp under sin
föreläsning var MERS-CoV. Majoriteten

av fall har hittats på Arabiska halvön.
– Antalet fall ökade under vintern 2015.
Smittan sprids sannolikt via kameler och
eventuellt kan även fladdermöss vara en
reservoar. Det är övervägande män som
drabbas och symtomen kan variera från
respiratoriska symtom till dödligt fortlöpande sjukdom.
Diagnostiska trender
Det tredje föredraget under symposiet var
inom bakteriologi.
Martin Sundqvist, överläkare vid laboratoriemedicinska länskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, diskuterade diagnostiska trender och var vi kommer att
vara inom tre till fem år.
– Genomik är det hetaste området inom
klinisk bakteriologi för närvarande.
Martin Sundqvist diskuterade bland
annat metagenomik, det vill säga karakterisering av bakterieflorans fördelning med
massiv parallellsekvensering av 16 srRNA-DNA. Han lyfte även fram helgenomsekvensering; det vill säga sekvensering av
en hel organisms DNA, med eller utan
mobila genetiska element.
– Och så har vi NGS som står för nästa
generation av sekvensering, enkelt sagt är
det metoden bakom som gör det möjligt
att utföra de två ovanstående.
Några av de utmaningar som finns är att
utveckla bioinformatiken; det krävs nya
mjukvaror för att analysera sekvenser och
för att överbrygga de tekniska variationsskillnader som uppstår.

Peter Wiksell, infektionsläkare i Malmö föreläste om latent tuberkulos

Els-Marie Rolé och Birgitta Anesten
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I framtiden, kanske om fem till tio år,
kommer helgenomsekvensering att vara
standard för all genotypning.
– Vi kommer sannolikt även att få se full
automation av delar av odlingsdiagnostiken och nya snabba resistensbestämningsmetoder, säger Martin Sundqvist.
Ebolautbrott-skarpt läge
I början av 2014 drabbades sydöstra Guinea av ett ebolautbrott som spred sig till
flera regioner i landet samt till grannländerna Sierra Leone och Liberia. Utbrottet
av ebolafeber är det överlägset mest omfattande sedan viruset identifierades i mitten
av 70-talet. I slutet av 2014 rapporterade
WHO (som klassade utbrottet som ett
internationellt nödläge för folkhälsan) att
mer än 41 000 människor smittats och
drygt 8 000 har avlidit.
I oktober 2014 smittades en sjuksköterska i Spanien efter att ha deltagit i vården
av två spanska medborgare som smittats
av viruset och flugits hem till Spanien för
vård. Detta är det första kända fallet med
smitta utanför Västafrika
– Det är en tragedi utan motstycke,
människor dog under ovärdiga förhållanden. Cirka 900 läkare och sjuksköterskor
blev smittade varav cirka 500 dog, säger
Ulf Törnebladh, medicinsk sakkunnig på
enheten för smittskydd på Socialstyrelsen.
Han betonade dock att risken för ebola
på svensk mark alltjämt är mycket liten.
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får löpande information från WHO,
ECDC och EU. Sverige, menar Ulf Törnebladh, har en god beredskap och kapacitet
att snabbt diagnostisera, isolera och vårda
patienter med misstänkt smitta så att det
inte sker någon spridning i samhället.
Förutom 26 infektionskliniker och
smittskyddsläkare i landstingen och regionerna, har Sverige ett säkerhetslaboratorium på Folkhälsomyndigheten i Solna.
– I mars 2015 kom den 6:e versionen av
Socialstyrelsens handläggningsrekommendationer. Från och med 1 juli i år har dock
samordningsansvaret för smittskyddsfrågor formellt gått över från Socialstyrelsen
till Folkhälsomyndigheten.
I Sverige har cirka 40 misstänkta fall
utretts, men ingen har visat sig vara smittad (i majoriteten av fallen var individerna
smittade med malaria).
Var Sverige förberett?
– Innan utbrottet tyckte vi nog det, men
plötsligt var ingenting längre självklart.
6
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Symposium om ebola. Ulf Törnebladh, Thomas Tolfvenstam, David Ekqvist, Anders Thalme

Det fanns många frågetecken kring smittvägar, smittsamhet, patientsäkerhet, hur
vi skulle repatriera exponerade insjuknade svenskar och inte minst hur vi skulle
hantera media och arga medborgare, säger
Thomas Tolfvenstam, infektionsläkare och
medicinskt ansvarig vid enheten för högpatogena virus på Folkhälsomyndigheten.
Några av utmaningarna i beredskapsdiagnostiken var hur man skulle tolka ett negativt ebolaprov, de lokala förutsättningarna för kemanalyser, frågor kring i vilken
takt viruset muterar och vilken kapacitet
Sverige hade.
– Min största lärdom är vad rädsla gör
med människor. Ingenting är så smittsamt

som rädslor. Det var en hysterisk situation
som trappades upp, inte minst av media.
Kunde vi verkligen vara säkra på att viruset
inte var luftburet?
David Ekqvist, infektionsläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, pratade om
högisoleringsenheten i Linköping och om
lärdomarna från ett förhöjt beredskapsläge.
När en invid misstänks för smitta tas
ebolaprover som skickas till Stockholm för
analys. Om resultatet skulle visa sig vara
positivt, förs patienten över till högisoleringsenheten i Linköping.
Enheten är en del av infektionskliniken
och fungerar som en nationell resurs vad

VÅRMÖTET I ÖSTERSUND

klara en beredskap över en längre tid behöver vi träna upp fler.
Oavsett var patienterna finns i världen
har högriskenheten ansvaret för att patienter med högsmittsamma allvarliga sjukdomar kan transporteras till Universitetssjukhuset i Linköping under trygga former.
– Det Herculesplan vi använder är 50 år
och är inte särskilt snabbt. Det tar cirka 20
timmar från Västafrika till Sverige. Det är
varken särskilt billigt eller smidigt. Men få
aktörer kan transportera patienter på flyg
och samtidigt ge intensivvård under transporten. Här har Sverige en styrka, säger
David Ekqvist.
Han berättade om skrupellösa reportrar
och fotografer som gick över alla gränser
då en misstänkt patient med ebola transporterades till Linköping.
– Fotografer kröp in i ambulansen för
att ta bilder, media lyssnade inte på oss.
Till slut fick vi ta hjälp av polisen för att
spärra av området. Det var en fruktansvärd
situation, säger David Ekqvist.

gäller kunskap och beredskap vid högsmittsamma allvarliga infektioner.
– Det började 1990 då vi fick in en patient med misstänkt blödarfeber. Vi byggde upp kunskap och rutiner och skapade
en högisoleringsenhet som funnits i nuvarande lokaler sedan 1995, säger David
Ekqvist.
Det fanns en god beredskap under
ebolautbrottet. Men för att klara ett utbrott över en längre period krävs större
insatser och resurser, menar han.
– Det är en resurskrävande verksamhet
med stor omsättning av personal. Det
handlar om cirka 26 personer per vårddygn, inklusive labbpersonal. Om vi ska

Klinisk handläggning
Anders Thalme, överläkare vid Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tog upp några av de fall;
patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, som vårdades vid Infektionskliniken
och som misstänktes vara smittad med
ebola.
Riskberedskapen klassades som låg respektive medel-hög.
Samtliga hade exponerats för smitta i
Sierra Leone i samband med sticktillbud,
stänk mot ansikte vid avklädning och på
grund av otillräckligt skydd.
– Med hjälp av smittskyddsenheten tog
vi fram en beredskapsplan som handlade
om såväl diagnostik som korttidsvård samt
en beredskap för överflyttning till högisoleringsenheten i Linköping. Vår stora utmaning på Huddinge var dock att hitta
isoleringsplatser. Under ebolautbrotten
var platserna belagda, vilket ställde till problem. En annan utmaning var laboratoriediagnostiken. Här finns många lärdomar
att dra, säger Anders Thalme.
Lärdomar från ebola
Utbrottet visade att det fanns ett stort informations- och utbildningsbehov, även
internt på sjukhusen. Det stora mediatrycket visade behovet av en tydlig informationsstrategi och att det finns en
presstalesman som dygnet-runt kan föra
sjukhusets talan.

– Det finns också krav från våra patienter på smidiga lösningar för bedömning
av smittsamhet. Det råder ett stort stigma
kring ebola, ingen vill bli hämtad av ebolaambulansen, säger Anders Thalme.
Ytterligare lärdomar är att det behövs utökad högisoleringsvård i Sverige, fler vårdplatser i storstadsregionerna och en snabbare och förbättrad laboratoriediagnostik.
– Ebolautbrottet är inte över i Guinea
och Sierra Leona. Vi i Sverige behöver
även fortsättningsvis jobba med att utveckla vår krisberedskap och få till en bättre kommunikation och samverkan mellan
myndigheter och sjukvården. Under 2015
till 2017 driver vi ett högisoleringsprojekt
för att dra lärdomar av vad vi lärt oss och
även förvalta de rutiner och kunskaper vi
erövrat. Vi hoppas att samtliga infektionskliniker i landet vill vara med i projektet
och skicka representanter till de möten
som Folkhälsomyndigheten arrangerar, säger Thomas Tolfvenstam.
Latent tuberkulos
I samband med torsdagens symposium
om tuberkulos ställdes deltagarna inför ett
flertal patientfall med latent tuberkulos.
Peter Wiksell, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, presenterade olika fall och deltagarna fick med
mentometrar besvara komplicerade frågeställningar och välja mellan olika behandlingsalternativ.
Det visade sig med all tydlighet att diagnostiken och handläggningen av patienterna skiljde sig åt, beroende på tradition och
lokala rutiner.
– Fallen visar hur snabbt vi kan ställas
inför svåra frågeställningar och hur viktigt
det är med anamnesen samt att utreda innan beslut om behandlingsstart tas, säger
Peter Wiksell.
Ingela Berggren-Palme, biträdande
smittskyddsläkare i Stockholm föreläste
om tuberkulos ur en smittskyddsläkares
perspektiv. Hon resonerade kring vilka
skyldigheter infektionsläkare har utifrån
smittskyddslagen.
Åhörarna ställdes inför frågan: ”Som behandlande läkare till en patient med tuberkulos gör du följande:
1. Rapporterar fallet till smittskyddsläkaren?
2. Rapporterar fallet och ger patienten
förhållningsregler?
3. Rapporterar fallet, ger förhållningsregler och smittspårar?
Majoriteteten svarade alternativ tre.
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15
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– Men som behandlande läkare ska man
anmäla sjukdomen till smittskyddsläkaren
(SmiNET), informera patienten om sjukdomen och hur man undviker att smitta andra samt smittspåra och anmäla till
smittskyddsläkaren om patienten utsätter
andra för risk, säger Ingela Berggren-Palme.
Hon berättade även om hanteringen av
ett utbrott i Stockholm på en förskola där
en i personalen bar på smittsam lungtuberkulos.
– Det blev väldigt snabbt ringar på vattnet och ganska snart var 80 procent av barnen i småbarnsgruppen smittade. Andelen
smittade i övriga barngrupper var cirka 50
procent. Genom att snabbt gå till kärnan
och hålla informationsmöten med personalen kunde smittan stoppas och inga
kringliggande dagis drabbades.
Tvångsåtgärder vid TB
En av de svårare uppgifterna, menar hon,
är besluten om tvångsåtgärder. Smittskyddsläkare kan uppmana misstänkt
smittade att söka läkare för provtagning
samt beslut om tvångsprovtagning.
– Smittskyddsläkaren kan även begära
tillfälligt omhändertagande på sjukhus för
diagnos i högst 14 dygn, samt ansöka hos
länsrätten om tvångsisolering i högst tre
månader, säger Ingela Berggren- Palme.
En av flera utmaningar handlar om att
förbättra samverkan mellan olika delar
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av samhället och sjukvården. Hur hanterar Sverige EU-migranter med TB som är
hemlösa?
– Det finns ingen färdig lösning. Vi behöver dock bli bättre på att samarbeta med
socialtjänsten och få till stånd ett regelverk
som gör ger dessa människor rätt att stanna i Sverige tills de är färdigbehandlade.
Thomas Schön, docent och överläkare
vid Infektionskliniken och Klinisk mikrobiologi i Kalmar tog upp nya perspektiv
på behandling av TB. De närmaste åren
kommer vi att få ser kortare behandlingstider, menar han. En rad nya läkemedel
står för dörren och vi går mer och mer
mot en individualiserad behandling där
koncentrationsbestämning, MIC, nutrition och immunoterapi är viktiga delar
(TDM-konceptet).
– Immunsvaret mot TB har en avgörande betydelse för hur sjukdomen utvecklas.
Thomas Schön tog även upp problemen
med ökningen av resistent TB, dels MDR
(resistens mot isoniazid och rifampicin),
dels XDR (MDR + resistens mot en fluorokinolon och amikacin, kanamycin eller
capreomycin).
Han tog även upp två nya TB-läkemedel: bedaquilin samt delamanid.
Hepatit C
Den avslutande konferensdagen inleddes
med en föreläsning av Stefan Zeuzem:
”Hepatitits C management in 2015”.

Han är en av världens ledande hepatitforskare och arbetar till vardags som professor i medicin vid University of Frankfurt.
Mycket har hänt sedan 1996 då patienter behandlades med interferon och endast
tredjedel av patienterna kunde botas.
I dag ges interferonfri behandling och i
stort sett alla patienter når utläkning. Behandlingstiden har även kraftigt förkortats.
Stefan Zeuzem inledde med en genomgång av epidemiologin och naturalförloppet vid sjukdomen. Han underströk även
det etiska och moraliska dilemmat med att
många människor i vår värld fortfarande
inte får tillgång till effektiva hepatit C- läkemedel.
Stefan Zeuzem gick hårt åt läkemedelsföretagen och kritiserade prissättningen.
– Jag får flera mejl om dagen från låginkomstländer som ser sina möjligheter att
tjäna pengar på att priserna är höga och
att många inte får tillgång till läkemedlen.
Många mer eller mindre seriösa, hävdar att
de kan tillverka licensläkemedel. En av de
viktigaste åtgärderna som jag ser det, är att
få ned priserna. Detta påtalar jag även för
företagen.
Han visade även hur kostnadseffektivt
det är att ge patienter behandling. Risken
för cirroser och levercancer minskar dramatiskt och många patienter blir botade.
Det går inte att ensidigt titta på kostna-
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Stefan Zeuzem

der, menar han. Man måste också anlägga
ett bredare perspektiv och se värdet när patienter får tillgång till behandling.

– Vi behöver i ännu högre grad fokusera
på sjukdomen och se till att så många som
möjligt av dem som behöver, får behandling.

ställningstagande där ansträngningar krävs
för att öka andelen patienter som får tillgång till diagnostik och behandling med
nya effektiva läkemedel.

Optimal behandlingstid?
Stefan Zeuzem fokuserade en stor del av
föreläsningen på frågan om optimal behandlingstid. Det har varit en omfattande
diskussion om huruvida man bör förlänga
samt om man kan förkorta behandlingstiderna.
– Företagen har en förkärlek för höga
doser och långa behandlingstider. Vi som
arbetar i vården och med dessa patienter
har dock ett ansvar.
Stefan Zeuzem gav en skrämmande bild
av hur företag lierat sig med amerikanska
försäkringsbolag i syfte att förlänga behandlingstiden och optimera försäljningen
av hepatit C-läkemedel.
– I USA kastade man stora pengar i sjön
genom att maximera behandlingstiden utifrån företagens rekommendationer, men
utan att det fanns evidens för en så lång
behandlingstid som 24 veckor. Det finns
inga vetenskapliga belägg för att behandla
längre än tolv veckor. Och det finns inga
övertygande data som talar för att man
vinner på att korta behandlingstiden under åtta veckor för patienter med cirros.
Sammanfattningsvis menade Stefan Zuezem att behandling av hepatit C-infekterade patienter är en politisk uppgift och ett

Clostridium difficile
Sista programpunkten på vårmötet var ett
symposium om olika aspekter av CD. Först
ut bland föreläsare var Anders Johansson,
docent i infektionssjukdomar och verksam
som hygienläkare i Umeå. Han underströk
vikten av preventionsarbete på populationsnivå och att det ständigt sker inflöde
av nya CD-genotyper.
– Ett framgångsrikt preventionsarbete
handlar om att lyfta blicken. Det räcker
inte med insatser på individnivå, för att
bryta smittvägar krävs åtgärder på populationsnivå. Men också att försämra de ekologiska förutsättningarna för spridning.
Anders Johansson påminde om hur
CD- infektioner sprids i sjukvården. Mellan 1- 24 procent blir bärare av CD under
sjukhusvården. Smittan sprids direkt och
indirekt via hud, kläder och ytor. Sporer
blir kvar och utgör smittreservoarer.
– När det gäller vårdhygienparadigmet
behöver vi bli bättre på att stoppa smittkedjor och minska antalet smittreservoarer
i miljön. Det kräver också en följsamhet
till hygienrutiner på populationsnivå, men
även högkvalitativa städrutiner för att hålla nere spornivåer.
När det gäller ekologiparadigmet handlar det om att hålla nere antibiotikatrycket
och optimera antibiotikaanvändningen.
Men det handlar också om att inte samla
riskpatienter i ett och samma rum, menar
Anders Johansson.
Nationella CDI-PM
Vi har cirka 8 000 fall av CD-infektioner
i Sverige varje år. Cirka 70 procent kräver
sjukhusvård och dödligheten uppskattas
till 12 procent. Sverige ligger relativt högt
bland 19 länder i Europaligan.
I stort sett samtliga antibiotika kan utlösa CDI, men störst risk har förknippats
med användning av cefalosporiner, klindamycin och fluorokinoloner.
– De står för cirka 90 procent av CD-infektionerna, säger Torbjörn Norén, infektionsläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Han refererade till ESCMID och de
europeiska behandlingsriktlinjerna för
CDI-terapi.
– Vi sätter nu ihop nationella PM och
tar gärna hjälp av alla infektionskliniker i
Sverige.
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15
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Sist ut på vårmötet var Johan S Bakken, professor vid University of Minnesota, Duluth samt verksam vid St. Luke´s
Hospital.
Temat på hans föreläsning var: ”Updated US recommendations for treatment of
CDI”. I USA tredubblades antalet sjukhusinläggningar mellan 2000 och 2008
på grund av CDI och sedan 2011 är det
den vanligaste orsaken till vårdrelaterade
infektioner.
Fekala transplantationer
Johan S Bakken pratade om amerikanska
behandlingsstrategier vid CDI, och riktade även ett stort fokus på fekal transplantation (FMT). Det är en metod som använts
under lång tid i syfte att återställa tarmfloran; i kinesisk medicin har det sedan
300-talet använts för att behandla matförgiftning och allvarlig diarré. I Nordafrika
har beduiner använt färsk kamelavföring
för att bota dysenteri. Den första vetenskapligt dokumenterade behandlingen
med FMT genomfördes 1958 av amerikanska läkare på fyra patienter med CDI
som fick fekalt lavemang och tillfrisknade.
På grund av de ökade problemen med resistens har FMT kommit att bli en alltmer
uppmärksammad metod. Transplantationen används för att motverka sjukdomar
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som Clostridium difficile- infektion (CDI),
Irritable Bowel Syndrome (IBS), förstoppning, kolit och andra tarmsjukdomar.
Johan S Bakken är författare till ett flertal vetenskapliga artiklar där FMT har
utvärderats och gav ett artikeltips till intresserade infektionsläkare som är nyfiken
på hur metoden används i den kliniska
vardagen: Fecal Microbiota Transplantation: A Practical Update for the Infectious
Disease Specialist. (Clin Infect Dis 2014;
58(4):541-5) När det gäller svårläkta och
återkommande CDI är FMT en stark rekommendation, menar Johan S Bakken.
Han har även undersökt nyttan med
probiotika och effekten av nyttobakterier
som finns i exempelvis Kefir, för en optimal mag- och tarmhälsa (Clin Infect Dis
2014;59:858).
Bakkens slutsatser
Några av professor Johan S Bakkens sammanfattande slutsatser:
• Vancomycin eller fidaxomicin är föredragna medel för behandling av mild
till svår CDI.
• Vid behandling med fidaxomicin
är återfallen lägre jämfört med vankomycin-terapi.
• Metronidazol bör användas för att behandla mild till måttlig CDI, endast

•
•
•

•
•

om standardläkemedel inte är tillgängliga, och bör inte användas flera
gånger.
Vid svår CDI är höga doser vancomycin förstahandsvalet.
Det finns övertygande belägg för att
probiotiska profylax kan minska förekomsten av diarré och CDI.
FMT (Fecal microbiota transplantation) är en mer effektiv behandling
vid återkommande CDI, jämfört med
alternativa terapier.
FMT är en säker, kostnadseffektiv och
enkel metod jämfört med många andra medicinska behandlingsalternativ.
Det behövs ytterligare randomiserade
kontrollerade studier för att bekräfta
effekten av FMT, samt standardiserade protokoll för långsiktig patientsäkerhet och uppföljning.

Nästa år kommer Infektionsveckan och
Mikrobiologiskt vårmöte att äga rum i
Helsingborg den 23-27 maj.
Många av föredragen finns att läsa i
PDF format på infektion.net för den som
vill fördjupa sig.

Eva Nordin

DANDERYDS SJUKHUS

Infektionskliniken på Danderyds
sjukhus har återuppstått
När Nya Karolinska i Solna öppnar
sina dörrar, förväntas förändringar i
patientströmmar och vårdstrukturer
i Stockholm. För att möta de nya behoven har Danderyds sjukhus startat
en ny infektionsklinik. Olle Reichard,
processledare och medicinskt ledningsansvarig, arbetar nu som bäst
med att bygga upp verksamheten.

F

rån tunnelbanestationen till Danderyd sjukhus huvudentré får besökaren kryssa förbi stora om- och
nybyggnadsarbeten.
En växande befolkning, nya patientströmmar och nya vårdstrukturer ställer
nya krav på akutsjukhusen.
Danderyds sjukhus, som tidigare hette
Mörby Lasarett, invigdes 1922. Drygt 30
år senare, 1958 fick sjukhuset sin första infektionsklinik, en terrassbyggnad med fem
avdelningar/paviljonger. Kliniken var med
sina 132 vårdplatser en av de största klinikerna på Mörby Lasarett (som bytte namn
till Danderyds sjukhus 1964).
– Det har varit många turer från att
man flyttade infektionsverksamheten från
Danderyd 1998 till Karolinska sjukhuset
och de två stora akutsjukhusen i Solna och
Huddinge. I samband med den stora sammanslagningen 2004, då sjukhusen slogs
ihop till en enhet, skapade man en storklinik, ”Infektion Stockholm”. Åren efter
sammanslagningen blev periodvis mycket turbulenta och kantades av frekventa
chefsbyten, säger Olle Reichard.
Svårstyrd organisation
Han är väl förtrogen med infektionsverksamheten på Danderyd. Han gjorde sin
ST-utbildning på sjukhuset och fortsatte
sedan med forskning vid sidan av kliniken.
Arbetet ledde fram till en avhandling om
behandling av hepatit C.
Olle Reichard arbetade kvar på Danderyd fram till flytten 1998. Efter några år
som överläkare på Karolinska sjukhusets
Infektionsklinik tog han över chefskapet
mellan 2003 och 2004. Därefter flyttade
han till Västerås där han var klinikchef i tre
år mellan 2005 och 2008.
När han rekryterades tillbaka till Karo-

linska Universitetssjukhuset 2008 blev han
mottagningschef för en gigantisk organisation.
– Det fungerade inget vidare. Det var
ingen styrsel i organisationen, beslut kom
från olika håll och det var oerhört svårt att
hålla ihop två stora enheter i Solna och
Huddinge. Efter bara ett år lämnade jag
min tjänst, säger Olle Reichard.
I några år valde han att fortsätta som
överläkare, utan chefsansvar, tills han 2013
rekryterades till den nya tjänsten på Danderyds sjukhus med ansvar att bygga upp
den nya infektionsverksamheten.
– Det kändes verkligen kul och spännande att återvända och få chansen att
bygga upp en verksamhet från grunden.
Klinik som ska växa
I Stockholms läns landsting finns det i
dag fyra större akutsjukhus: Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, S:t
Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.
När Nya Karolinska öppnar sina dörrar
2018, ska sjukhuset bedriva högspecialiserad vård och akutmottagningens patientflöde kommer att begränsas. Det innebär
att stora delar av infektionsspecialitetens
akuta patientströmmar kommer att styras
över till andra akutsjukhus, inte minst till
Danderyd.

Olle Reichard

– Vårt upptagningsområde är norra
Stockholm med välsituerade områden
som Danderyd, Djursholm och Östermalm. Men vi har också ansvar för mer
socioekonomiskt utsatta områden som
Rinkeby och Tensta. Det behöver vi ha en
beredskap för. Vi har också ett nära samarI NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15 11
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bete med Karolinska Universitetssjukhuset
som ju har spetskompetensen, säger Olle
Reichard.
I januari 2015 öppnade den nya Infektionskliniken som består av en slutenvårdsavdelning med 11 slussade rum i markplan
och med plats för totalt 18 patienter. Här
finns även en elektiv öppenvårdsmottagning för ny- och återbesök av alla patientgrupper (förutom patienter med HIV och
tuberkulos). Till kliniken hör även en ”subakut” mottagning dit patienter från akutmottagningen kan hänvisas på dagtid.
– Vi har sju specialister anställda och
en ST-läkare, men vi behöver successivt
rekrytera fler. Målet för vår verksamhet
är att vi ska utvidga kliniken med fler slutenvårdsplatser så att vi får minst tre slutenvårdsavdelningar. Vi ska också skapa
en större mottagning och stärka konsultverksamheten. I dag har vi ingen läkare
som arbetar på akuten, däremot har vi en
akutkonsult som är kopplad till akutmottagningen och som även fungerar som extern konsult mot primärvården, säger Olle
Reichard.
Förutom en akutkonsult, har infektionskliniken även en internkonsult som arbetar mot hela sjukhuset, inklusive IVA. Kliniken har även ett nära samarbete med en
ortopedkonsult för öppenvård, slutenvård
(protesinfektioner) och diabetesfotvård.
– Vi är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Jag känner dock att det finns ett
starkt stöd från sjukhusledningen och hela
vägen ned till golvet. Min verksamhetschef, Anne-Maj Hansson, har varit väldigt
stöttande och tillsammans har vi lyckats
bygga upp ett starkt team som fungerar
otroligt bra tillsammans, vilket också syns
i de mätningar som gjorts, säger Olle Reichard.

tionsenheter inom landstinget, konkurrensen gör att vi triggar varandra till att
hela tiden vilja bli bättre. Det gynnar inte
minst patienterna, säger Olle Reichard.
Han skulle gärna vilja se att det blir ett
närmare samarbete mellan sjukhusen vad
gäller organisationen av ST-läkare. En tanke är att skapa ett nätverk med gemensamt
ansvar för undervisning och med en gemensam studierektor.
– Det är en utmaning att få till en bra
ST-organisation. I dag tar vi emot underläkare, men vi kan inte erbjuda ST-block
på grund av att vi saknar finansieringsmöjligheter. Det är väldigt olyckligt, såväl för
oss som för de underläkare som vill arbeta
hos oss. Vi hoppas dock att ett gemensamt
nätverk ska underlätta ST-rekryteringen,
säger Olle Reichard.

Anställda på Danderyds
Infektionsklinik
•
•
•

•

•
•
•
•

Eva Nordin

•

Olle Reichard, överläkare, docent
Medicinskt ledningsansvarig och
ansvarig för öppenvården
Kristina Nilsson, specialistläkare, ansvarig för slutenvården
Patrik Gille-Johnson, överläkare,
Med dr, ansvarig för konsultverksamheten, forskning inom sepsisområdet
Johan Ursing, överläkare, docent,
ansvarig för FoU verksamheten,
forskning inom tropikområdet (malaria)
Jesper Ericsson, överläkare, Strama- och smittskyddsansvarig
Elsa Tynell, överläkare. Med dr,
ansvarsområde ortopediska infektioner
Magnus Hedenstierna, biträdande överläkare, doktorand (hepatit)
Anna Westman, specialistläkare,
doktorand (tbc)
Karl Hagman, ST- läkare

Nätverk för ST
Det finns flera vinster med att skapa en
självständig infektionsklinik på Danderyd
sjukhus, menar Olle Reichard. Omfattande forskning visar att mindre enheter i
regel är mer kostnadseffektiva än ”storkliniker”.
– Vi har en härlig pionjärstämning,
tycker jag. På en mindre enhet är det lättare att bygga upp en vi-känsla, alla känner
varandra och det finns en stor lojalitet och
flexibilitet för att lösa de utmaningar och
svårigheter som uppstår. Man ställer upp
för varandra på ett helt annat sätt än i en
stor och anonym organisation. Sedan tror
jag att det är bra att det finns flera infekI NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15 13
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Hepatit C-behandling - stora vinster
för samhället och patienterna
Magnus Hedenstierna var en av de första specialistläkarna som anställdes på Infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Han kombinerar arbetet
på kliniken med forskning om långtidseffekterna av hepatit C- behandling.

I

många år fick Danderyds sjukhus klara
sig med konsultläkare och hade inga
egna infektionsläkare anställda. Karolinska Universitetssjukhuset fungerade
som ett bemanningsföretag och såg till att
serva de fyra akutsjukhusen i Stockholm
med kompetens. Magnus Hedenstierna
var en av många konsultläkare som roterade runt på sjukhusen.
– När jag erbjöds en tjänst på Danderyd
såg jag det som en spännande möjlighet att
få vara med och bygga upp en verksamhet från grunden. Det är en kul fas på en
arbetsplats och det finns stora möjligheter
att vara med och påverka. Dessutom bor
jag i Danderyd och det underlättar väsentligt det praktiska livet att jag kan cykla till
och från jobbet och har nära till barnens
dagis.
Förstärkning av jouren
Vi möts på infektionsklinikens slutenvårdsavdelning som ryms i ett stort terrasshus. Byggnaden är väl anpassad för patienter med infektionssjukdomar; samtliga
rum har balkonger med ingång utifrån.
Fram till 1998 då verksamheten flyttade
till Karolinska sjukhuset, hade Danderyd
en stor infektionsklinik med sju avdelningar.
– På 70-talet fanns det till och med en
förlossningssal för mammor med smittsamma sjukdomar.
Efter drygt femton år har infektionskliniken nu återuppstått och sedan 1 januari 2015 pågår arbetet med att bygga upp
en fullskalig verksamhet. Om alla planer
faller väl ut kommer mottagningsverksamheten, som i dag ligger några minuter bort,
att också rymmas här tillsammans med tre
slutenvårdsavdelningar. Längst upp i huset
planeras det för en administrativ avdelning.
– Vi har en bit kvar innan vi har en full14 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

ständig mottagning. I takt med att vi får
flera vårdavdelningar och en större mottagningsverksamhet behöver bland annat
stärka vår bemanning vad gäller jourverksamheten, säger Magnus Hedenstierna.
I den bästa av världar skulle han gärna
vilja se en dygnet-runt-jour som kan vara
kopplad till akutmottagningen. I dag är
jouren begränsad till klockan 17.00 på
vardagar.
– Det är ju en kostnadsfråga och säkert
inte möjligt att genomföra. Men jag skulle
gärna vilja se att vi i alla fall får en infektionsbakjour som kan finnas tillgänglig på
telefon dygnet runt.
En mer rationell uppföljning
Magnus Hedenstierna arbetar vid sidan av
sitt kliniska arbete med forskning. Han är
knuten till en forskargrupp vid Karolinska
Institutet och hans handledare är professor
Ola Weiland samt docent Soo Aleman.
– Jag tittar på långtidseffekterna av hepatit C-behandling, hur det går för patienterna när de har blivit friska. Majoriteten
av patienterna är behandlade för flera år
sedan med de terapier som då var gällande. I mitt avhandlingsarbete följer jag upp
dem för att se om cancerrisken minskar
och levercirrosen går tillbaka efter behandling, säger Magnus Hedenstierna.

Magnus Hedenstierna

Efter smitta med hepatit-virus spontanläker cirka 25 procent. Tre fjärdedelar får
en kronisk infektion och av dessa insjuknar cirka 25 procent i skrumplever med
risk för levercancer och leversvikt.
– De allra flesta, cirka 75 procent får en
mycket bättre leverfunktion och cirrosen
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INBJUDAN - Vetenskapligt möte
XXXI HIV-SYMPOSIET I GÖTEBORG 2015
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har nöjet att bjuda in till
XXXI HIV-symposiet i Göteborg 2015
Vi kommer denna gång att genomföra symposiet på
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 i Göteborg
Datum: onsdag den 11 november 2015 kl 12.00-16.30

Preliminärt program:
12.00-13.00

Lunch

13.00-13.10

Inledning – Magnus Gisslén, Göteborg

13.10-13.40

Intensivvårdskrävande HIV – problem och lösningar – Lars Hagberg, Göteborg

13.40-14.10

Exokrin pancreasinsufficiens vid HIV – Aylin Yilmaz, Göteborg

14.10-14.40

Trender inom antiretroviral behandling – Magnus Gisslén

14.40-15.10

Kaffe

15.10-16.00

Rapport från EACS 2015 – Leo Flamholc, Malmö

16.00-16.30

Patientfall, konsultfall och avslutande diskussion – Magnus Gisslén

Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du har möjlighet att delta.
Anmäl dig direkt via länken på infektion.net
eller maila in din anmälan till helen@mediahuset.se
(uppge Förnamn, Efternamn, Företag/Organisation/Sjukhus, Avdelning/ref,
Gatuadress/box, Postnummer, Ort, Mobiltelefon, E-post och Ev. specialkost)

Moderator: Magnus Gisslén, Infektion SU/Östra Sjukhuset
Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB
Sponsorer:
Bristol-Myers Squibb, Gilead, GSK/ViiV, Janssen & MSD
Vid frågor kontakta Helen Semmelhofer
Mediahuset i Göteborg AB
helen@mediahuset.se, 031-707 19 30, 0730-755 744
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går tillbaka efter behandling. Men hos en
fjärdedel kvarstår leverskadan och tillståndet kan till och med förvärras. Vi vill ta
reda på varför det är så, vad är det som
särskiljer gruppen som har kvarstående
leverskada? Är de mer överviktiga, har de
en underliggande diabetes, har de en ökad
alkoholkonsumtion eller finns det någon
annan faktor, vid sidan av hepatit C, som
driver inflammationen? Det hoppas jag få
svar på.
Förhoppningen på sikt, menar Magnus
Hedenstierna, är att forskningsresultaten
ska leda till en mer rationell uppföljning
av patienter efter behandling.
– I dag vågar sjukvården inte riktigt
släppa patienter som är svårt sjuka före
behandling. På grund av cancerrisken så
måste patienterna gå på regelbundna kontroller för att se att de inte utvecklar cancer. Om vi i vårt projekt kan visa att en
stor grupp inte har den risken efter be-

handling, så kan sjukvården släppa kravet
på regelbundna kontroller. Det blir en stor
vinst för både samhället och för patienterna, säger Magnus Hedenstierna.
Etiskt och logiskt
Mycket har hänt när det gäller behandling
av hepatit C.
De som var svårast sjuka hade sjukvården tidigare svårt att behandla eftersom
den äldre typen av behandling inte var
särskilt effektiv. Många patienter dog eller
tvingades genomgå levertransplantation.
– Med de nya hepatit-C läkemedlen har
vi i dag helt andra möjligheter att behandla allt fler allvarligt sjuka. Gruppen med
cirros som kan bli friska med effektiv läkemedelsbehandling växer, säger Magnus
Hedenstierna.
Hittills har tillgängligheten till de nya
läkemedlen mot hepatit C dock varit begränsade till de svårast sjuka patienterna

med fibrosstadium F3 och F4. Men i somras beslutade TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, att även patienter med
fibrosstadium F2 skulle få tillgång till de
nya läkemedlen. Det innebär att ytterligare 5 000 av 40 000 patienter med hepatit
C nu får tillgång till effektiv läkemedelsbehandling.
– Min förhoppning är att vår forskning
även ska visa att det är såväl medicinskt
logiskt som kostnadseffektivt att behandla
patienter med hepatit C, innan de blir alltför sjuka och är i behov av levertransplantation eller drabbas av cancer.
Det verkar ju både samhällsekonomiskt
och etiskt oförsvarbart att låta patienter gå
och vänta på att få en levercirros innan de
erbjuds effektiv behandling, säger Magnus
Hedenstierna.
Eva Nordin
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Årets Justus Ström föreläsare
Mats Kalin
Påläst, ödmjuk och otrolig kunnig.
Så introducerades Mats Kalin, professor vid Karolinska institutet och
utvald till årets Justus Ström-föreläsare. Han höll en uppskattad och
underhållande föreläsning om ”Pneumococcus, an altogether amazing
cell”.

J

ustus Ström föddes 1902 och dog
1987. Han var specialist i pediatrik,
men kom under en stor del av sin
yrkeskarriär att ägna sig åt infektionssjukdomar. I början på 60-talet gav han bland
annat ut läroboken ”Akuta infektionssjukdomar”, en klassiker som utkom i ett flertal upplagor.
I mitten på 1930-talet blev Justus Ström
docent vid Karolinska institutet och han
kom att spela en viktig roll i uppbyggandet
av landets barnavårdscentraler, skolhälsovård och vaccinationsprogram, inte minst
etablerandet av en tjänst i statsepidemilogi
vid Statens bakteriologiska laboratorium.
När Svensk epidemiologisk förening
bildades 1948 blev Justus Ström den förste ordföranden. Då hade han lämnat
Karolinska och börjat på Stockholms epidemisjukhus (sedermera Roslagstulls sjukhus) där han arbetade som överläkare fram
till sin pension 1970. Efter hans yrkeskarriär instiftades Justus Ströms föreläsningsfond.
– Det är en stor ära att få hålla denna
föreläsning. Det är också spännande att få
medverka på en konferens som både vänder sig till mikrobiologer och infektionsläkare. På 80-talet testade vi att skapa ett
liknande upplägg, dessvärre utan större
framgång. Tiden tycks ha kommit i kapp
och det är väldigt roligt, säger Mats Kalin.
Fängslande pedagog
Det är inte alla Justus Ström-föreläsare
som i verkliga livet träffat och upplevt instiftaren av fonden på nära håll. Det har
Mats Kalin. Justus Ström var en uppskattad kursledare och en omvittnat fängslande pedagog, menar Mats Kalin.
– Han var en varmhjärtad och ödmjuk
person, uppskattad av såväl studenter och
kollegor som patienter. Det var alltid spän-

Mats Kalin

nande att gå rond med honom. Jag har
svårt att tänka mig en bättre klinisk undervisare.
Temat på Mats Kalins föreläsning var
”Pneumococcus, an altogether amazing
cell”. Han gjorde en historisk tillbakablick
och konstaterade att lunginflammation
varit känt sedan antikens dagar och PADmässigt beskrivet av Laennec sedan mitten
på 1800-talet.
– När Pasteur isolerade diplokockbakterier från saliv 1880 och testade att injicera
kaniner med smittämnet, så dog de. Pasteur noterade också att bakterierna hade
ett hölje, vilket senare skulle visa sig vara
kapselsubstans.
Under 1880-talet fann Friedländer vad
som troligen var diplokocker i lungvävnad från patienter som dött i lunginflammation. Därefter beskrev han emellertid
”Friedländers bacill” (Klebiella pneumoniae) som orsak till pneumoni. Vid samma laboratorium arbetade då den danske forskaren Christian Gram med en ny
färgningsmetod för att försöka visualisera
bakterier i vävnad. I mitten på 1880-talet beskrev han 20 patienter som avlidit i
lunginflammation där han i 19 fall funnit
bakterier som inte avfärgades med hans
nya metod. Dessa blev blå och kallad-

es Grampositiva (i detta fall Diplococus
pneumoniae). Hos en patient avfärgades
bakterierna, blev röda och benämndes
Gramnegativa (Klebsiella Ppeumoniae).
– Gram var rätt så blygsam när han publicerade sina resultat och förstod med
säkerhet inte betydelsen av sin upptäckt,
säger Mats Kalin.
”I have published the method, although I
am aware that as yet it is very defective and
imperfect; but it is hoped that also in the
hands of other investigators it will turn out
to be useful”
Christian Gram 1884
Avery och kapseltransformation
En av de största pneumokock-forskarna
var sannolikt Oswald Avery, menar Mats
Kalin. Averys forskargrupp kunde 1925
visa att det var olika polysackarider med
specifika fysiokemiska egenskaper som
utgjorde själva kapselsubstansen. Och
bara några år senare, 1928 påvisade gruppen vad som i sin förlängning skulle bli
1900-talets största medicinska vetenskapliga upptäckt.
– När man injicerade levande okapslade pneumokocker typ 2 samt avdödade
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A boosted protease
inhibitor in one pill

pneumokocker typ 3 i möss, dog de av
infektion mot pneumokocker av typ 3. I
16 år kom Averys grupp att arbeta vidare
med att klarlägga mekanismerna bakom
kapseltransformation och 1944 kunde de
presentera de avgörande och omvälvande
fynden: desociribonuklinsyra i extremt
små mängder var den substans som inducerade transformation. Informationen
fördes över till dotterceller och var ”predictable, type-specific, permanent, and heritable”. Den biokemiska basen till genetik
var klarlagd.
Forskningen sackade efter
Under den pre-antibiotiska eran på 1930talet typade man pneumokocker och erbjöd patienterna serumbehandling, vilket halverade dödligheten. Senare under
30-talet fick man ned dödligheten ytterligare med hjälp av sulfa. Under denna tid
utfördes också ett flertal studier med vacciner. Man fick förhållandevis goda resultat
och det fanns ett stort forskningsintresse.
I början på 40-talet utfördes välplanerade
studier med renframställda polysackarider
från 4 till 6 serotyper. Man kunde påvisa
en hög typspecifik skyddseffekt hos friska
vuxna, men inte hos små barn och inte
heller något skydd mot typer som inte var
inkluderade i vaccinet.
– Men när penicillinet introducerades
1943 och visade sig ha en dramatisk effekt
med snabb feberfrihet och starkt minskad
dödlighet, sjönk intresset för pneumokocksjukdom. Uppfattningen spreds att
allvarlig pneumokockinfektion inte längre
var något att oroa sig för och forskningen
började släpa efter. Det dröjde till 1964
då Austrian och Gold publicerade en vetenskaplig artikel där de visade att allvarlig pneumokockinfektion fortfarande var
mycket vanligt. Det blev en ögonöppnare i
forskarvärlden, säger Mats Kalin.
Vaccinationsfrågan ej löst
Mats Kalin gjorde även nedslag i den
växande problematiken kring resistensutveckling hos pneumokocker, något som
Alexander Fleming flaggade för redan
1945 i sin Nobelföreläsning. Mats Kalin
redogjorde även för de bakomliggande orsakerna till resistensutveckling.
– Bland de mer spektakulära kan nämnas att pneumokocker kan vara ”listiga”
och mörda andra bakterier för att stjäla
DNA och förbättra sina egna egenskaper.
Resistens ökar sen flera decennier, till
stor del på grund av att vissa kloner sprids

globalt. Även ordinära förändringar i prevalens av olika kapseltyper, vilka kan påvisas i alla geografiska regioner, har visats
kunna bero på epidemisk spridning av
olika kloner.
Det finns ett 90-tal olika serotyper av
pneumokocker. Ett tiotal av dessa är dominerande hos småbarn, sannolikt på
grund av att det omogna immunförsvaret
hos barn upp till sexårsåldern, ännu inte
förmår bekämpa dessa serotyper effektivt.
Penicillin- och annan antibiotikaresistens
ses framför allt bland dessa serotyper.
Under de senaste decennierna har mycket av pneumokockforskningen varit fokuserad på konjugatvacciner inkluderande
först 7, idag 13 olika kapseltyper. Vaccination av små barn har visats minska insjuknande i invasiv pneumokocksjukdom hos
barnen, men också hos äldre människor i

samma region på grund av minskad cirkulation av pneumokocker.
I viss utsträckning och framför allt i vissa områden med dålig vaccintäckning har
andra än de inkluderade typerna blivit mer
frekventa, men totalt sett har konjugatvaccination reducerat sjuklighet, dödlighet
och även antibiotikaresistens hos pneumokocker.
– Det är dock mycket viktigt att följa utvecklingen, inte minst prevalensen av olika
typer. Andra vaccinkandidater än kapselpolysackarider undersöks också, liksom
betydelse av olika virulensfaktorer och
möjligheter till terapeutisk intervention
med sådana, säger Mats Kalin.

Eva Nordin
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Protokoll styrelsemöte
Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid
2015-03-27 09.30-17.00
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande
Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Anna-Karin Lindgren
Camilla Lorant
Hans Norrgren
Anita Hällgren
Magnus Hedenstierna
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna-Karin Lindgren
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 2/12-14 godkändes.
§ 5 Göran Günther
Strategidokumentet: Göran och Magnus
arbetar med revisionen som kommer att
vara klar till årsmötet i maj.
Brev från Socialstyrelsen med önskemål
om underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2015.
Göran vidarebefordrar frågan till vaccinationskunniga personer i föreningen.
Föreningen för klinisk mikrobiologi vill
gärna träffa styrelsen under infektionsveckan för att bland annat diskutera fortsatt
sammarbete med ett gemensamt vårmöte.
Göran skall försöka hitta en tidpunkt
som fungerar.
Brev från Ann-Charlotte Lagander, SAS
institute, som önskar presentera en nationell tjänst för övervakning av VRI under
Infektionsveckan. Göran besvarar brevet
och vidarebefordrar frågan till Östersundskliniken.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
22 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

Rapport från specialitetsföreningarnas representantskap.
RAF stipendiat 2015: Styrelsen utsåg
Malin Hagstrand Aldman till 2015 års
RAF stipendiat.
Socialstyrelsen önskar förslag på externa bedömare av specialistexamen. Bengt
Björkholm har accepterat att fortsätta som
extern bedömare och förslag på ytterligare
namn diskuterades på mötet. Magnus Hedenstierna handlägger frågan.
Inkomna remisser:
• Från Läkemedelsverket - utredning av
insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Besvarad
av Anita Hällgren
• Från Socialdepartementet - Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87. Besvarad
av Anita Hällgren.
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Nästa nummer har manusstop 15 april.
Infektionskliniken på Danderyds Sjukhus

presenterar sig och bidrar med ett fall. Stephan Stenmark skriver om 10 punktsprogrammet. Abstracts till Infektionsveckan
publiceras.
Kristina kommer att göra grovplaneringen för höstens nummer men lämnar
sedan över till nästa redaktör som väljs på
årsmötet.
Svensk Tropikmedicinsk förening önskar en stående spalt i tidningen. Styrelsen
stödjer detta.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna:
Endokarditgruppen kommer att revidera
sitt vårdprogram under hösten. Vårdprogrammet för led- och skelettinfektioner
behöver uppdateras (nuvarande version är
från 2008).
Hemsidan:
Inbjudan till höstutbildningen har inte
kommit ut i nyhetsbrevet. Maria undersöker. I övrigt inga nyheter från hemsidan.
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§

Kvalitetsregistren:
Styrgruppsmöte hölls den 5 mars. Nästa
möte hålls i maj.
Per Arneborn tittar på nya registerplattformar från registercentrum syd. Byte
kommer att ske framöver.
”Frälsarresor” till landets kliniker pågår.
Rapport från kvalitetsregisterdagarna i
Jönköping. Det finns en möjlighet att knyta ihop kvalitetsregistren med journalsystemen. Styrgruppen tittar på möjligheten
att göra detta för i första hand pneumoniregistret.
Diskussion kring hur kvalitetsregistren
används för forskning. Det finns ett regelverk sedan 2007 som behöver revideras.
Martin Glimåker har inkommit med
en ansökan om att få använda data från
meningitregistret. Styrelsen är positiv men
ansökan måste kompletteras med etiskt
godkännande innan den kan beviljas.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och
SPUK Camilla Lorant.
Studierektorsmöte och Ungt Forum med
tema HIV kommer hållas under Infektionsveckan.
• Fallseminarier 31/8-1/9 i Lerum.
• ST skrivningen går ut vecka 18.
• Diskussion kring arbetet med de nya
ST föreskrifterna.
• Nästa SPUK möte 20 april.
§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Styrelsemöte för Göran Sterners resestipendiefond hölls. Annons för årets stipendium gick ut i Infektionsläkaren nr 4
2014.
Styrelsen utsåg Helena Lindberg, Halmstad till årets resestipendiat.

§11
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2015
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond (organisations nr 812000-3077) är var för sig
föreningens ordförande Göran Günther
(540618-0157) samt skattmästare Hans
Norrgren (600705-0054).

§12 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren
Infektionsveckan i Östersund: Anita
informerade om hur planeringen framskrider. Uppdatering om antalet anmälda,
satelitsymposier mm. Infektionsveckan i
Gävle utvärderades med en enkät via kon24 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

gressbyrån och vi behöver ta fram en enkät
för att utvärdera årets Infektionsvecka.
Programmet gicks igenom. Inga väsentliga förändringar har tillkommit.
29 abstracts har skickats in och granskades av styrelsen. 4 abstracts valdes ut för
muntlig presentation under mötet. Styrelsen hade kompletterande frågor kring ett
abstract och övriga abstracts accepterades
för posterpresentationer.
Pfizerstipendiet: 8 ansökningar till Pfizerstipendiet uppfyllde formella kriterier
och bedömdes av styrelsen. Styrelsen valde
att dela stipendiet mellan två stipendiater.
Styrelsen beslutade att Lina Davis-Forsman och Malin Vading, båda Stockholm,
tilldelas årets Pfizerstipendium.
Inbjudan från Arbetsmiljöverket till
intressentmöte inför revidering av föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Inbjudan vidarebefordras till vetenskaplige sekreteraren för vårdhygien.
Fråga från Socialstyrelsen om att identifiera verksamheter som bör bedrivas som
rikssjukvård. Högisoleringsvården i Linköping är den enda verksamheten inom infektion som kan stämma med detta. Anita
Hällgren handlägger frågan.

§ 13
Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren. Post konferens möte efter ECCMID
planeras till hösten som ett halvdagsmöte.
Dagens Medicin arrangerar och förslag
på ämnen diskuterades. Anna-Karin bevakar.
Det har inkommit en motion från Kalmar till årsmötet om web-baserad utbildning i föreningens regi. Anna-Karin bereder frågan.
Anna-Karin informerade om att det blir
allt vanligare att föreläsarna på vår- och
höstutbildningarna vill stanna på hela mötet. Det är rimligt att detta skall vara möjligt och kostnaden får finansieras genom
deltagaravgifterna.
Vårutbildningen hölls i veckan i Båstad
med tema infektionskonsult. Kursen var
mycket uppskattad men sammanställningen av betyg är ännu inte klar.
Höstutbildningen med tema opportunistiska infektioner hålls i 22-23 oktober.
Information om SPUR inspektionerna. 3 nya inspektörer har rekryterats men
fler behövs. Vår SPUR sammordnare Ann
Sophie Duberg kan tänka sig att sitta kvar
ytterligare en tid men en ny sammordnare behöver rekryteras. Anna-Karin arbetar med frågan och kommer att kontakta

verksamhetschefer och studierektorer igen.
§ 14
Rapport från skattmästaren, Hans Norrgren
Bokslutet för 2014 är klart och har
skickats till revisorerna för granskning.
Den nya matrikeln har gått ut till medlemmarna.
Internatet 2015 hålls i Fjällbacka och
en representant för Helsingborgskliniken
bjuds in för att planera Infektionsveckan
2016.
Hässelby Slott är bokat för höstens chefmöte.
Nya ordinarie medlemmar: Jonas Tverring, Leg läk, Infektionskliniken Skånes
Universitetssjukhus, Lund, Jonas Lindell,
ST-läkare, Infektionskliniken Visby Lasarett, Visby, Sofie Eriksson, ST-läkare, Infektionskliniken Västmanlands Sjukhus,
Västerås, Jon Edman Waller, ST-läkare,
Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Mathilda Eliasson, ST-läkare,
Infektionskliniken Helsingborgs Lasarett,
Helsingborg, Disa Dahlman, AT-läkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö,
Adam Oscarsson, Unerläkare, Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
§ 15
Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2015. Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen (organisations nr 802017-9480) är
var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§ 16 Övriga frågor
Styrelsen avstår från att delta i Läkarförbundets fullmäktige då det sammanfaller
med Infektionsveckan.
Göran Günther representerar styrelsen
på Sällskapets fullmäktige den 5 maj.
Styrelsen ställer sig bakom en skrivelse
till Socialdepartementet, Socialutskottet
och Folkhälsomyndigheten om en svensk
handlingsplan mot hepatit B och C.
§ 17
Ordföranden förklarar mötet avslutat
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Anna-Karin Lindgren
Protokolljusterare
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ÅRSMÖTE

Protokoll årsmöte
Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid och plats
Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte den 27 maj 2015 på
OSD i Östersund.
Närvarande
Ungefär 45 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 Giesela
Otto och Lars Ljungström.
§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
§ 6 Dagordningen godkändes.
§ 7 Information från styrelsen.
Ordföranden Göran Günther informerade om att arbetet med att revidera strategidokumentet nu i stort sett är färdigt och
att det nya dokumentet kommer att publiceras på hemsidan efter slutgiltig granskning och godkännande i styrelsen. Det
gamla dokumentet står sig väl och kommer
till stor del att behållas i oförändrad form.
De största förändringarna gäller isoleringsvården där vi inte längre tycker att alla patienter med multiresistenta bakterier eller
okomplicerade men smittsamma sjukdomar måste vårdas på infektionskliniker. Vi
fortsätter att betona att infektionssjukdomar är en akutspecialitet som måste finnas
närvarande på akuten, men vi konstaterar
samtidigt att detta kan utformas på olika
sätt på olika sjukhus.
Årsmötet informerades även om att Läkarsällskapet bekymras av ett sjunkande
medlemsantal och att man driver frågan
att alla medlemmar i specialitetsföreningarna också skall vara medlemmar i Sällskapet. Frågan diskuterades av årsmötet och
det finns olika åsikter kring detta. I nuläget
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finns inget konkret förslag att ta ställning
till och styrelsen kommer att fortsätta bevaka frågan.
En motion har inkommit från infektionskliniken i Kalmar med önskemål om
att föreningen skall börja anordna webbaserade utbildningar. Som förebild tar man
upp ÖNH som har ett system där landets
alla kliniker turas om att arrangera utbildningarna. Anna-Karin Lindgren har berett
frågan och tagit in synpunkter från landets
kliniker. Sammanfattningsvis finns ett intresse av att delta men inte av att arrangera
utbildningarna. Styrelsen ser därför inte
att det är genomförbart i dagsläget.

Årsmötet beslutade att därmed anse motionen besvarad.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år
2015 presenterades kort av Magnus Hedenstierna. Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på
www.infektion.net under mötesprotokoll.
§ 9 Skattmästaren Hans Norrgren redovisade ekonomiskt bokslut för 2014 för
SILF och för Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.
§10 Revisionsrapporten lästes upp av Lars

ÅRSMÖTE

Ljungström som förordade ekonomisk ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens
ekonomi för 2014
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet.
§ 11 Valberedningens förslag till styrelse
för 2015-2017 och övriga förtroendeposter föredrogs av Jan Källman. I valberedningen har även Stephan Stenmark och
Jonas Sundén Cullberg ingått. Årsmötet
valde enhälligt enligt följande förslag:
Vice ordförande: Agnar Bjarnason (nyval
2 år till årsmötet 2017)
Facklig sekreterare: Magnus Hedenstierna
(omval 2 år till årsmötet 2017)
Vetenskaplig sekreterare: Anita Hällgren
(nyval 1 år till årsmötet 2016)
Övrig ledamot, yngre läkarrepresentant:
Karolina Prytz (nyval 2 år till årsmötet
2017)
Inga förslag fanns till val av två övriga
ledamöter (skattmästare och redaktör) och
dessa poster lämnades vakanta. Valberedningen har gett region Skåne och region
Norrland i uppdrag att ta fram kandidater och årsmötet beslutade att ge styrelsen
mandat att adjungera lämpliga personer
som kassör och redaktör fram till nästa
årsmöte.
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2015-2016 valdes Bengt Wittesjö
(omval) och Lars Ljungström (omval) och
till suppleant valdes Karlis Pauksen (omval).
Årsmötet godkände att styrelsen själva
får utse ordinarie ledamöter och suppleanter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen själva
får utse ordinarie ledamöter och suppleanter till specialitetsföreningarnas representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges
läkarförbund.
Val till valberedningen: Maria Werner
valdes t.o.m. årsmötet 2018. Stephan Stenmark som är vald t.o.m. årsmötet 2017 är
sammankallande i valberedningen och Jan
Källman är vald t.o.m. årsmötet 2016.
§ 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 Verksamhetsåret 2015-2016.
Infektionsveckan 2016 kommer att anordnas den 23-27 maj i Helsingborg. Mikrobiologernas vårmöte kommer även nästa år
anordnas parallellt med Infektionsveckan.
Under sommaren och hösten kommer
uppdaterade versioner av vårdprogrammen för virala CNS infektioner och endokardit att bli klara. Kontinuerligt arbete
med övriga vårdprogram pågår.
På hemsidan kan man nu anmäla sig för
att få ett nyhetsbrev med information om
aktuella utbildningar och andra nyheter
från föreningen.
Föreningens höstutbildning kommer att
ha temat opportunistiska infektioner och
anordnas i oktober i Stockholm. Det finns
enstaka platser kvar och sista anmälningsdag är den 12 juni. Vårutbildningen 2016
kommer att ha samma tema som i år (in-

fektionskonsult) och är under planering.
Infektionsläkaren kommer att ges ut som
vanligt med 4 nummer om året. En nyhet
är att Tropikmedicinsk förening kommer
att skriva en spalt ”Tropiknytt” med början i höst. Medlemmarna uppmanas komma in med material och inte minst med
sammanfattningar av aktuella avhandlingar.
§ 14
Övriga frågor: Erik Torell (Gävle) frågade
årsmötet om föreningen bör ha synpunkter på det ordnade införandet av nya HCV
läkemedel. Många patienter undanhålls
idag behandling av rent ekonomiska skäl
och detta gäller även de som smittats iatrogent. Årsmötet diskuterade frågan men
gav inte styrelsen något uppdrag att driva
detta vidare i nuläget.
§ 15 Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Sekreterare
Magnus Hedenstierna
Ordförande
Giesela Otto
Protokolljusterare
Lars Ljungström
Protokolljusterare
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Gör skillnad
för människor
på flykt.
Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets stränder. Vi delar ut mat,
vatten, babypaket, sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, stöd och tak över huvudet. Vi
finns även på asylboenden i Sverige. Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a AKUT
FLYKT till 72 900 och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till 123 555 77 64 eller skänk
pengar via redcross.se
Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.
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ANTIBIOTIKAKONTROVERSER

Antibiotikakontroverser - pro et contra
Lars-Erik Olofsson och Bengt Hill,
infektionsläkare från Östersund och
medlemmar i programkommittén för
vårmötet.

B

ägge deltog i varsin debatt vid ett
symposium om ”antibiotikakontroverser, pro et contra”.
Bengt Hill mötte Gunnar Jacobsson, infektionsläkare i Skövde kring frågan: ”aminoglykosider vid andra tillstånd än svår
sepsis”. Själva motsättningen handlade om
att Gunnar Jacobsson förespråkade en friare användning av aminoglycosider i det
primära valet av antibiotika. Bengt Hills
ståndpunkt var/är att risken för biverkningar måste styra, detta gäller framförallt
de ototoxiska biverkningarna.
– För min del handlar det om att patienten skall uppfylla definitionen för ”svår
sepsis” eller ”septisk chock” innan det är
vetenskapligt/etiskt försvarbart att använda dessa medel, säger Bengt Hill.
Eva Nordin

Lars-Erik Olofsson och Bengt Hill

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli WWF-fadder idag! wwf.se/fadder
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Black Rhinoceros, Swaziland. © NaturePL.com / Andy Rouse / WWF

Hjälp oss rädda
de starkaste

PIDCARE

PIDcare - ännu ett kvalitetsregister
Lugn – detta register innehåller inga
obligata fält. Man kan fylla på succesivt, exempelvis i samband med
besök. Man blir aldrig låst av registret och allt arbete sparas automatiskt för senare kompletteringar.
Registret är lättnavigerat och byggt
på samma plattform som för HIV och
hepatiter men har till skillnad från
dem inga anslutnings- eller årskostnader.

V

i håller just nu på med att ordna
en webbaserad applikation så att
patienterna själva kan registrera
de variabler som idag skrivs i patientdagboken. Detta innebär att de flesta patienter
kommer att själva registrera olika händelser såsom antibiotikadagar och läkemedel,
sjukdagar och immunglobulininfusioner
vid hembehandling. Även HQoL-formulären EQ5D-5L, RAND-36 och Disabkids kommer att finnas i applikationen.
Vi arbetar också hårt för att få automatisk överföring av data från de olika laboratorierna för att slippa överföring av data
och risk för felaktig inmatning. Vi har
börjat i Stockholm, som har flest patienter, och där har man nu redan automatisk
överföring från klinisk immunologi.
Registret har en hemsida, www.pidcare.
se, för patienter och allmänhet som ger

information om vilka uppgifter som registreras. Vi hoppas också att vi snart kan
exportera dessa data till det europeiska
registret och därmed delta i det europeiska samarbetet. Patienter och allmänhet
kan också kommunicera med gruppen via
info@pidcare.se.
Patienten måste ge sitt samtycke till registrering eftersom vi vill ge behandlande
läkaren en möjlighet att använda sig av patientens data i patient-läkarmötet. Vi tror
att grafen med samlad information om
patientens hälsotillstånd och laboratorievariabler över tid ger en tydligare bild både
för patienten och för läkaren över vad som
hänt och om behandlingsmålen uppnåtts.
Vi ser stora möjligheter till att registret
skall kunna bidra till bättre vård av patienter med immunbrist och ge bättre underlag för val av behandling. Vi hoppas få svar
på frågor som: Hur gör vi för att undvika
invaliditet på grund av otillräckliga insatser avseende diagnostik och behandling?
Vilka indikatorer finns som påvisar nyttan av immunglobulinbehandling? Vilka
sjukdomar har ett behov av transplantation och vid vilken ålder kan man transplantera med gott resultat? Hur utreder
och behandlar man bäst patienter med
specifika antikroppsbrister?
Vi är därför övertygade om att Du ställer
Dig positiv till det extra arbete ett register

SLIPI
Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist
Föreningen bildades 1999 och sprider
kunskap om dessa sjukdomar samt
tar fram kunskap om hur utredning,
behandling och uppföljning bör ske
och samlar kunskapen i riktlinjer för de
olika primära immunbristsjukdomarna.
Riktlinjerna utgavs första gången
2007 av en arbetsgrupp om ca 20 kollegor representerande läkare som behandlar barna och vuxna. Riktlinjerna
revideras med 2 års intervall och 5:e
revisionen publiceras vid halvårsskiftet 2015.

alltid genererar initialt och att Du ser att
registerarbetet på sikt lönar sig både för
patienten och för Dig. Det ger oss alla
som arbetar med dessa sjukdomar bättre beslutsunderlag och möjligheter att ge
bättre vård.
Det finns en demo för den intresserade
http://demo.realq.se/pidcare_sv,
Användare: demo, Lösen: demo1
Janne Björkander
registerhållare för PIDcare
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VÅRUTBILDNING

Infektionsläkarföreningens
vårutbildning Båstad 4-6 april 2016

Vårens fortbildning är en upprepning
av förra årets mycket uppskattade
kurs.

D

en hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet.
Kursen kommer att innefatta ett
antal olika konsultämnen:

•
•
•
•
•

Infektioner på barn/neo
Infektioner på IVA
Graftinfektioner
CVK- och andra infartsrelaterade infektioner
Infektioner i diabetesfot

Den pedagogiska metoden är en blandning
av katedrala föreläsningar och interaktiva
diskussioner kring patientfall i grupp.
Föreläsare
Marie Studahl Göteborg
Jonas Cronqvist Malmö
JohanTham Malmö
Jonas Ahl Malmö
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Tobias Kuhme kärlkirurg Malmö
Andreas Berge Stockholm
Cecilia Rydén Helsingborg
Kostnaden är 8200 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar av
Infektionsläkarföreningen och inkluderar boende samt alla måltider. Resan ingår ej. Närmaste flygplats ligger
i Ängelholm dit det går flyg från både
Arlanda och Bromma. Närmaste tågstation är Båstad. Från flygplatsen tar det ca
20 min med taxi. Vid önskemål hjälper
jag till att samordna taxiresor. Starttiden
förläggs så att de flesta deltagare skall
kunna påbörja sin resa hemifrån på första kursdagen.
Anmälan
Senaste anmälningsdatum 15/1. Deltagarantalet är begränsat till 45 personer.
Infektionsläkarföreningens kurser blir
numera oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång, så anmäl dig tidigt
för att vara säker på en plats. Anmäl-

ningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.infektion.net. Fyll gärna i den och skicka in via mejl, eftersom
detta underlättar vår hantering.
Kommunikation inför avresan kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med att din mejladress är korrekt
ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse samt
fakturor på anmälningsavgift m.m. Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka tre
veckor före avresan. Vår kontaktperson
Maria Menonen svarar gärna på frågor.
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
Åvägen 17 F
412 51 Göteborg
Telefon: 031-755 87 05
E-mail: maria.menonen@hansen.se
Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Lindgren
Fortbildningsansvarig
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FALLSEMINARIUM

Fallseminarium på Villa Aske
i Bro 4-5 februari 2016
Svenska Infektionsläkarföreningens
Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras
på autentiska fall.

D

en 4-5 februari ordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen
presenteras med så kallad casemetodik och utbildningen skall ses som ett
komplement till SK-kurser. I checklistan
rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST.
Kurslokal
Villa Aske i Bro, lite norr om Stockholm.
För vägbeskrivning se hemsidan villaaske.se
Kurstid
4-5 februari. Vi startar med lunch och avslutar efterföljande dag med sen lunch.
Pris
4700 kr exklusive moms. Priset inkluderar
boende i enkelrum samt alla måltider.
Varmt välkommen med anmälan senast
den 20 november. Detta görs via mail till
maria.menonen@hansen.se. Anmälan skall
innehålla namn, klinik, adress, telefon
(inklusive mobiltelefon), mailadress, eventuellt specialkost, hur många månader
du har kvar till specialistkompetens samt
hur många fallseminarium du har deltagit
i tidigare och när. Skriv också om du har
din verksamhetschefs godkännande och
faktureringsadressen inkl referensnummer.
Märk mailet: Fallseminarium.
Bekräftelse och faktura skickas efter att
anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har
antagits. Vi kommer att prioritera de som
inte har varit med tidigare och de som har
kort tid kvar till specialistkompetens samt
att sträva efter god spridning mellan olika
kliniker.
Vid frågor kontakta
Camilla Lorant
camilla.lorant@gmail.com
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STYRELSEMÖTE

Protokoll styrelsemöte

§

Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid
2015-05-27 17.00-20:00

Plats
Hotell Gamla Teatern, Östersund
Närvarande
Göran Günther ordf.
Anna-Karin Lindgren
Anita Hällgren
Magnus Hedenstierna
Kristina Cardell (adjungerad)
Camilla Lorant (adjungerad)
Hans Norrgren (adjungerad)
Maria Werner (adjungerad)

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anita Hällgren.
§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 27 mars 2014 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Dagens årsmöte och rekryteringsproblemen till styrelsen diskuterades. Valberedningen fortsätter arbetet med att rekrytera
ny kassör och ny redaktör och i väntan på
att detta blir klart beslutade styrelsen att
adjungera Hans Norrgren och Kristina
Cardell till styrelsen.
RAM: Nya stadgar godkändes. Ola
Blennow och Jan Sjölin föreslås som föreningens representanter i referensgruppens
styrelse.
Fråga från Läkemedelsverket om SILF
vill ta fram nationella riktlinjer för behandling av sepsis i sammarbete med
Svensk Förening för anestesi och intensivvård (SFAI). Styrelsen stödjer detta och
hänvisar till programgruppen för sepsis
som ansvarar för detta inom föreningen.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden,
Magnus Hedenstierna
Inkomna remisser: Från Läkarförbundet:
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För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 har
besvarats av Marianne Jertborn och Bertil
Christiansson.
Styrelsens arbetsformer 2015-2016 diskuterades.
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Manusstopp för Infektionsläkaren nummer
3 är den 3 september och den 4 november för nummer 4.
Nummer 3 kommer att innehålla en fallbeskrivning från Eskilstuna. Facklig sekreterare kommer att bidra med ett antal protokoll. Årsrapporten från kvalitetsregistren
publiceras i nummer 3 och ett nytt bidrag
”tropiknytt” från Tropikmedicinsk förening kommer att finnas med. Numret skall
även inkludera en rapport från Infektionsveckan och en presentation av stipendiaterna. Möjligen får en del material flyttas
till nummer 4 av utrymmesskäl.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Maria Werner
Programgrupperna: Vårdprogrammet för
virala CNS infektioner kommer ut med en
uppdaterad version under sommaren.
Hemsidan: Inget nytt.
Kvalitetsregistren: Martin Glimåker har
kompletterat sin ansökan med ett etiskt
godkännande och styrelsen beslutade att
godkänna ansökan.
Styrelsen ser ett behov av att uppdatera
regelverket kring forskning på kvalitetsregistren. Maria Werner kommer att ta upp
detta med föreningens nye vice ordförande
Agnar Bjarnason som kommer att arbeta
vidare med frågan.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och
SPUK Camilla Lorant
Fallseminarier planeras som vanligt till
hösten.
Camilla rapporterar att SPUK kommer
behöva rekrytera nya ledamöter framöver.
Inventering av lämpliga kandidater pågår.
§12 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren
Nya ledamöter till Justus Ströms föreläsningsfond behöver väljas. Styrelsen bedömer att stadgarna behöver uppdateras.
Styrelsens förslag är att SILF helt tar över
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STYRELSEMÖTE

ansvaret för att utse ledamöter från Läkarsällskapet och att antalet ledamöter ändras
till 3 med en suppleant.
Högisoleringsvård/rikssjukvård.
Frågan drivs inte längre av SILF.
Fråga från SBU om vi ser behov av översyn av potentiellt skadliga åtgärder inom
infektionsvården. Inga uppenbara områden identifierades men styrelsen skall fundera vidare på frågan.
Anita Hällgren arbetar vidare med PAL
frågan och rapporterar fortlöpande till styrelsen.
Infektionsveckan: Rapport från årets infektionsvecka. Styrelsen uppfattar att årets
möte är uppskattat och att sammarbetet
med mikrobiologerna har varit lyckat. I
stora drag kommer vi att behålla samma
struktur för Infektionsveckan i Helsingborg 2016. Förslag till teman och keynote
lectures inventerades och arbetet med detta kommer att fortsätta under styrelseinternatet i augusti.
§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin
Lindgren

Höstutbildningen blir den 22-23 okt.
Tema opportunistiska infektioner. 23
anmälda och det finns enstaka platser kvar.
Sista anmälningsdatum är den12 juni.
Vårutbildningen är under planering.
Årets tema Infektionskonsult kommer
att upprepas.
Rekrytering av nya SPUR inspektörer
och ny SPUR sammordnare behövs. Vi
ligger efter med SPUR inspektioner. Anna-Karin fortsätter arbeta med detta.

ken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

§ 14 Rapport från skattmästaren, Hans
Norrgren
Scandinavian Journal of Infectious Diseases har bytt namn till Infectious Diseases
och önskar att vi gör reklam för detta på
hemsidan. Styrelsen är positiv till detta.
Lina Davies-Forsman vill byta resmål
för sitt resestipendium. Styrelsen godkänner detta.
Inbjudan till Chefmötet har gått ut.
Nya ordinarie medlemmar:
Marja Lagerwall, ST läkare, Infektionskliniken Östersunds Sjukhus, Östersund
Anna Roden, ST läkare, Infektionsklini-

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

§ 16 Övriga frågor
Ordföranden avtackade de avgående styrelseledamöterna Maria Werner, Hans
Norrgren, Kristina Cardell och Camilla
Lorant.
§ 17 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Göran Günther
Ordförande
Anita Hällgren
Protokolljusterare

INBJUDAN TILL

Vetenskaplig sammankomst om

Sekundär immunbrist

– sekundär antikroppsbrist vid hematologiska maligniteter
Stockholm den 22 oktober 2015
Välkomna till Immuno Event 2015!

Anmälningstiden är
förlängd!

Föreläsningar och diskussioner kommer att hållas på engelska. Målgruppen är specialistläkare och läkare under specialistutbildning
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Avhandlingar inom
infektionsmedicinen
Sensommaren övergår i hösttermin
för år 2015. Vi har överlevt ännu en
sommar i vården med neddragningar
av sängplatser där vi lär skola vara
tacksamma för den ovanligt svala
sommaren, ett klimat gynnsamt för
många äldre, hjärt-lungsjuka med flera. Fästingarna trivdes, livades liksom vi upp i den varma augustisolen
då vi lockades ut i naturen.

V

issa kollegor har skrivit på avhandlingar i sommar, vi hoppas
få läsa resuméer framgent i Infektionsläkaren så vi kan följa med den inhemska vetenskapliga produktionen inom
vårt ämne!
I detta nummer bjuds resuméer av två
avhandlingar från året som gått. Amelie
Kinchs avhandling från Uppsala försvarades den 29 november 2014 rörande lymfoproliferativa tillstånd efter transplantation. Post translantationslymfom, PTLD,

är EBV associerade hos > 90 % av patienter som genomgått stamcellstransplantation och drygt 60 % hos organtransplanterade. Rekommendation med
screening av högriskpatienter med kvantitativ EBV-PCR i plasma varje vecka i 3
månader efter allogen HSCT och insättande av rituximab vid upprepade värden
över 1000 kopior/ml. Sämre överlevnadssiffror sågs hos patienter med PTLD
och samtidig Hepatit C eller T-cellslymfom. Från södra regionen kommer den
andra sammanfattningen av Farshid Jalavands avhandling rörande vidhäftningsmolekyler för icke-typbara Hemophilus
influenzae. Dessa fäster i luftvägar till epitelceller där det i avhandlingsarbetet nyfunna och karakteriserade Protein F är involverat vilket binder till vitronektin samt
laminin. I experimentell murin modell visar det sig att immunisering med Protein F
leder till ökad borttransport av Hemophilus
influenzae från luftvägarna, antikroppar

mot Protein F ökade fagocytosen av dessa
bakterier. Man föreslår att ett vaccin innehållande bl.a. Protein F kan skydda mot
kolonisering med Hemophilus influenzae
vilket skulle kunna gynna personer med
KOL och minska antalet exacerbationer.
Undertecknad som lagt mycken tid på
adhesion av stafylokocker till vävnader där
de inte är önskvärda och följt fältet beträffande vaccinkandidater mot stafylokockinfektion önskar all lycka till dem som ger
sig in på detta nya vaccinfält! Förhoppningen för oss alla är att via allas våra ansträngningar i forskningen ny intresseväckande kunskap ska vara de sjuka till gagn
och nytta!
Med önskan inte endast om en fin höst
utan även om bidrag med avhandlingssammanfattningar till nästa och kommande nr av vår tidskrift!
Cecilia Rydén
Helsingborg

Posttransplant
Lymphoproliferative Disorders
- Studies of Epstein-Barr Virus, Regulatory T Cells and Tumor Origin
Författare: Amelie Kinch
Klinik: Infektionskliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala
Huvudhandledare: Karlis Pauksens
Bihandledare: Gunilla Enblad och Eva
Baecklund
Opponent: Harald Holte
Tidpunkt för disputation: 29/11 2014
Bakgrund
Epstein-Barr virus (EBV) infekterar nästan
hela befolkningen och etablerar livslång latens i minnes B-celler. EBV var det första
virus som påvisades ha onkogena egenskaper associerat med en rad maligniteter,
bl.a. nasofaryngealt carcinom, Burkittlym40 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

fom, Hodgkinlymfom, AIDS-associerade
lymfom och post-transplantationslymfom
(PTLD). PTLD är en sällsynt men livshotande komplikation efter transplantation
och omfattar allt från benigna förstadier,
via polymorfa förändringar till aggressiva B- och T-cellslymfom samt Hodgkinlymfom. Efter stamcellstransplantation
(HSCT)är > 90 % och efter organtransplantation ca 60 % av PTLD associerade
med EBV. Den 5-åriga kumulativa incidensen av PTLD efter såväl allogen HSCT
som organtransplantation är ca 1 % hos
vuxna.
Arbeten
I det första arbetet utvärderade vi nyttan av
att screena patienter efter allogen HSCT
för EBV i blod och beskrev panoramat av

EBV-sjukdomar i denna grupp. Studien
påbörjades redan 2001 då EBV PCR ännu
inte var i rutinbruk och det var oklart vid
vilka virusnivåer pre-emptive behandling
skulle sättas in. EBV DNAemi påvisades
hos 16 av 39 (41 %) patienter som genomgick allogen HSCT under ett år på Akademiska sjukhuset. EBV sjukdom påvisades
i högriskgruppen definierad som patienter
som fått mismatchad graft, hade obesläktad donator eller som fått reducerad intensitet på konditioneringsbehandlingen.
I högriskgruppen hade 11 av 20 (55
%) patienter positiv EBV PCR och var
tredje patient utvecklade EBV-sjukdom:
3 PTLD, 1 myelit, 1 encefalit och 2 reaktiveringar med feber. All EBV-sjukdom
uppstod inom två månader efter HSCT.
I lågriskgruppen förelåg endast asym-
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Amelie Kinch

tomatisk reaktivering. Ett tröskelvärde på
1000 EBV kopior/ml plasma kunde skilja
på EBV-sjukdom och asymtomatisk EBV
DNAemi, men däremot inte PTLD från
annan EBV-sjukdom. Baserat på dessa
resultat rekommenderar vi veckovis screening av högriskpatienter efter allogen
HSCT med kvantitativ PCR i plasma
under tre månader och administrering av
rituximab vid upprepade värden över 1000
kopior/ml. Den höga incidensen av PTLD
bedöms bero på höga doser av antitymocytglobulin (ATG). Efter denna studie
har sänkta doser av ATG och screening av
EBV lett till minskad morbiditet i PTLD.
I arbete II undersöktes hur EBV+ och
EBV- PTLD skiljde sig åt vad gäller klinik
och patologi i ett populations-baserat på
135 fall efter organtransplantation i Sverige mellan 1980 och 2006 (135 fall). Fallen
identifierades genom att samköra register
på Socialstyrelsen. Förutom kliniska data
Lite om mig själv
Jag blev intresserad av infektionsmedicin redan när jag läste läkarlinjen i min
hemort Uppsala. Efter AT i Gävle började jag jobba på Infektionskliniken på
Akademiska 2001 och blev specialist
2006. Jag jobbar fortfarande på Akademiska och har ett särskilt intresse
för infektioner hos immunsupprimerade patienter. Mitt första forskningsprojekt påbörjades redan 2002 men det
dröjde till 2014 innan jag disputerade.
På vägen blev det make, två barn, villa och Volvo… På fritiden gillar jag att
åka skidor, paddla, cykla MTB, annat
friluftsliv med familjen och att påta i
trädgården.

samlades PTLD-biopsier in vilka granskades och färgades för EBER (EBV encoded
RNA) för att påvisa EBV i vävnad.
Av patienter med PTLD hade majoriteten fått transplantat i form av njure (56
%), i ett fåtal fall i kombination med pankreas, resterande hjärta (16 %), lever (14
%) eller lunga (14 %). Patienternas medianålder var 54 år (spridning 0,9 - 79 år)
vid PTLD-diagnos vilken skedde 4 år efter
transplantation (medianvärde), med spridning från 1 månad till 26 år. Tidiga PTLD
(inom ett år) utgjorde 28 % och mycket
sena PLTD (mer än 10 år efter transplantation) utgjorde 21 %. De vanligaste lokalisationerna för PTLD var magtarmkanalen (23 %), enbart i lymfkörtlar (21 %)
och i graftet (19 %).
EBV kunde påvisas i tumörcellerna hos
52 % av fallen. EBV DNAemi kunde påvisas hos 92 % av patienter med EBV+
PTLD och 29 % med EBV- PTLD. EBV+
PTLD uppstod tidigare efter transplantation jämfört med EBV- fall (median 2,1
vs 6,7 år) och var kopplat till yngre ålder.
Vidare var EBV+ PTLD associerade med
primärinfektion med EBV efter transplantationen och infektion med CMV. EBV+
PTLD uppstod oftare i det transplanterade organet och hos patienter som fått
ATG. EBV- PTLD var vanligast bland
njurtransplanterade samt vid kronisk hepatit C. EBV- PTLD hade oftare engagemang av benmärg eller blod. EBV-positivitet förelåg i olika grad vid olika former av
PTLD, t.ex. var alla tidiga former, polymorfa PTLD och Hodgkinlymfom EBV+
medan T-cellslymfom oftast var EBV-.
Patienter med EBV+ PTLD hade bättre
överlevnad i univariat- men inte i multivariatanalys. Kronisk hepatit C-infektion
och T-cellslymfom var däremot oberoende
faktorer för sämre överlevnad efter PTLD.
I arbete III undersökte vi förekomst av
regulatoriska T-celler i tumörvävnad av
PTLD efter organtransplantation. Regulatoriska T-celler hämmar immunförsvaret
och skyddar bl.a. mot autoimmun sjukdom och avstötning av transplantat. Regulatoriska T-cellers aktivitet har kopplats till
sämre prognos för flera cancertyper, men
ofta associerats med bättre prognos för
lymfom, vilket är mycket litet undersökt
vid PTLD.
Vi färgade biopsier av PTLD med antikroppar mot transkriptionsfaktorn forkhead box protein 3 (FoxP3), ansedd som
den bästa fenotypiska markören för regu-

latoriska T-celler i dagsläget. Regulatoriska
T-celler kunde bara påvisas i tumören i en
liten andel av PTLD med lägre nivåerna än
hos motsvarande lymfomtyper hos de som
inte genomgått transplantation, sannolikt
kopplat till den immunsuppressiva behandlingen. Regulatoriska T-celler förelåg
oftare i B-cells PTLD jämfört med T-cells
PTLD men det förelåg ingen koppling till
EBV-status. I multivariatanalys predikterade B-cells PTLD och kronisk hepatit C
förekomst av regulatoriska T-celler i tumören, men denna förekomst påverkade inte
överlevnad.
PTLD efter HSCT uppstår nästan
uteslutande från donatorsceller medan
tumörcellerna i PTLD efter organtransplantation kan vara av antingen recipienteller donatorsursprung. I det fjärde arbetet
undersökte vi tumörursprung vid PTLD
efter organtransplantation. I de fall där donator och recipient hade skilda kön undersöktes PTLD-vävnaden med in situ hybridisering (FISH) av X och Y kromosomen,
övriga vävnadstypades med PCR-metodik.
Ursprung för tumörerna kom i samtliga
fall då detta kunde fastställas från recipientens egna celler. Det fanns ingen koppling
mellan recipientursprung och EBV-status
av PTLD. Intressant att notera är dock att
även i de fall där viruset tros ha överförts
från donatorn i samband med transplantationen (EBV seromismatch D+/R-) var
tumörcellen av recipientursprung. Orsaken till att vi inte hittade några fall av
donatorsursprung tros vara den låga andelen PTLD i graft samt den höga andelen
PTLD i graft med spridning även utanför
graftet. Tidigare studier har visat att PTLD
av donatorsursprung efter organtransplantation nästan enbart sitter i graftet utan
spridning till övriga kroppen.
Konklusion
EBV-reaktivering är vanligt efter allogen
HSCT men sjukdom ses bara i högriskgrupper. Monitorering av högriskpatienter
med EBV PCR och pre-emptive behandling har, i kombination med sänkta doser
av ATG, minskat förekomsten av PTLD
efter HSCT. Nästan hälften av PTLD efter organtransplantation är EBV-. Dessa
har en annan klinisk presentation och kan
uppstå flera decennier efter transplantation. Sena fall måste i första hand fångas
upp genom klinisk screening. Kunskap
om denna ovanliga komplikation bör därför spridas bland sjukvårdspersonal som
träffar transplanterade patienter. CellteI NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15 41
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rapi med regulatoriska T-celler skulle potentiellt kunna minska risken för PTLD
i framtiden genom ett minskat behov av
immunsuppressiv behandling. Våra resultat ger indirekt stöd för att regulatoriska
T-celler inte ökar risken för PTLD. Frekvensen av PTLD med ursprung från donatorn efter organtransplantation tycks
vara lägre än man tidigare trott, vilket har
betydelse om terapi med EBV-specifika
cytotoxiska T-celler skulle bli en del av behandlingsarsenalen eftersom dessa måste
vara HLA-matchade.

Ingående arbeten
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Kinch A, Baecklund E, Backlin C, Ekman T,
Molin D, Tufveson G, Fernberg P, Sundström
C, Pauksens K, Enblad G. A population-based study of 135 lymphomas after solid organ
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Berglund D*, Kinch A*, Edman E, Backlin
C, Enblad G, Larsson E, Molin D, Pauksens
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of Intratumoral Forkhead Box Protein 3 in
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förstaförfattarskap
Kinch A, Cavelier L, Bengtsson M, Baecklund E, Enblad G, Backlin C, Thunberg U,
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origin of posttransplant lymphoproliferative
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The Colonization Strategies of
Nontypeable Haemophilus influenzae
- Bacterial Colonization Factors and
Vaccine Development
Författare: Farshid Jalalvand
Klinik: Medicinsk mikrobiologi, Institutionen för translationell medicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Huvudhandledare: Professor Kristian
Riesbeck
Opponent: Professor Joachim Reidl, University of Graz, Austria
Tidpunkt för disputation: 30/1 2015
Länk till avhandling: http://www.lu.se/
lup/publication/4926879
Resumé av avhandlingen
Vi människor blir koloniserade av mikroorganismer kort efter födseln och förblir så till livets slut. Ett flertal bakterier
uppvisar vävnadstropism: Lactobacillus
urogenitalt, Propionibacterium på huden,
Enterobacteriaceae i gastrointestinala systemet osv. Denna vävnadstropism beror på
att många arter specialiserar sig i väldigt
specifika miljöer med avseende på vidhäftning till vävnadspecifika molekyler, näringsupptag och motverkan mot stressfaktorer (som pH-fluktuationer och värdens
immunförsvar).
Haemophilus influenzae tillhör normalfloran i nasofarynx och munhålan där den
uppvisar en imponerande förmåga att kolonisera men är likaså en opportunistisk
patogen som kan ge upphov till luftvägsinfektioner, såsom akut och kronisk mediaotit, exacerbationer hos KOL-patienter,
men även disseminera till invasiv sjukdom.
42 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

Avhandlingens syfte har varit att på molekylär nivå kartlägga icke typbara H. influenzae och deras sjukdomsframkallande
strategier med avseende på vidhäftning till
vävnad i luftvägarna samt parering av det
vanligtvis kompetenta bakteriedödande
medfödda immunförsvaret. En ny bakteriell faktor som är involverad i dessa processer, benämnd Haemophilus Protein F,
utreddes som vaccinkandidat och visades
ha potential som sjukdomsförebyggande
vaccinantigen.
Utmanövrering av det medfödda immunförsvaret
I det medfödda immunförsvaret ingår
komplementsystemet vilket har en potent
antimikrobiell effekt mot Gram-negativa
bakterier. I närvaro av baktericida antikroppar brukar komplement-aktivering
resultera i lys av mikroorganismerna. För
att motverka komplement-medierad autoimmunitet är våra kroppsegna celler
skyddade av komplement-nedregulatoriska proteiner som tex serumproteinet vitronektin. Vitronektin har visats förekomma
i förhöjda nivåer i inflammerade luftvägar
då bland annat plasma exudation sker ut
i lumen.
Många bakterier inkluderande H. influenzae har observerats binda vitronektin till
sina ytor som ett led i att undgå komplementsystemet; de kamouflerar sig, liknar
humana celler. Trots att dessa interaktioner har varit kända länge har de molekylära mekanismer som ligger bakom dem inte
karaktäriserats.

I vår första studie kartlade vi interaktionen mellan vitronektin och Haemophilus
Protein E, en i laboratoriet tidigare identifierad bakteriell virulensfaktor. Två aminosyror med positivt laddade sidokedjor
var ansvariga för Protein E:s förmåga att
interagera med human vitronektin via en
central region i vitronektin-molekylen.
Trots den viktiga roll som vi tillskriver
Protein E i H. influenzaes utmanövrering
av komplementsystemet kunde vi tidigt se
att den bakteriella vitronektin-bindningen
var multifaktoriell. Med hjälp av proteomiska studier identifierade vi således de
övriga vitronektin-bindande proteinerna
i arten bl.a. ett tidigare okaraktäriserat H.
influenzae protein, Protein F, vilket i likhet med Protein E, bidrog till bakteriell
serumresistens genom att lägga beslag på
vitronektin på mikrobens yta. Båda dessa
proteiner visades vara viktiga koloniseringsfaktorer bidragande till H. influenzaes
motstånd mot kroppens försvarsmekanismer.
Vidhäftning till värdvävnaden i luftvägarna
När vi tittade närmare på Protein F:s
3D-struktur märkte vi att proteinet uppvisade en anmärkningsvärd strukturell likhet till de laminin-bindande proteinerna i
Streptococcus pyogenes och S. agalactiae.
Laminin är rikligt förekommande i
människokroppen som en integrerad extracellulär matrix komponent i basalmembranet under epitelskiktet. När skador
uppstår på epitelet, t.ex vid en virusinfek-
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primära bronkiala epitelceller samt till epitelets underliggande laminin-matrix.
Molekylära experiment visade att inbindningen till värdvävnaden skedde
genom en N-terminal region i Protein
F. Genetiskt manipulerade H.influenzae
knock-out mutanter som saknade Protein
F uppvisade sämre vidhäftning till både laminin och humana celler. Protein F kan,
vid sidan om sin roll i vitronektin-bindning, bidra till H. influenzaes inbindning
till human vävnad i luftvägarna.

Farshid Jalalvand

tion, blir basalmembranet exponerat och
utgör ett attraktivt mål för bakterier som
då kan undkomma mukociliär utrensning.
I studie tre kunde vi visa att Protein F
medierade bakteriell vidhäftning till både

Lite om mig själv
Jag är molekylär mikrobiolog utbildad
vid Lunds universitet. Jag beslutade
mig tidigt under mina studier för att
inrikta mig på mikrobiologi när den
ständigt roliga och intellektuellt utmanande studien av mikrober fick en
samhällsanknytning: antibiotikaresistensen. Jag sökte mig till medicinska
fakulteten och fick tacksamt nog en
doktorandposition i Kristians dynamiska forskningsgrupp.
Jag är gift och har en treårig pojke
som ytterst kompetent sett till att mor
och far inte sovit de senaste tre åren.
Inbiten nörd (får man medge), intresserad av mikrobiologi, human evolution,
historia, politik (nåja) och ölbryggning
i valfri ordning, och går det kombinera
är det så klart optimalt.
Jag är även essäist för Sveriges Radio
P1 där jag skriver populärvetenskapliga texter om (i alla fall enligt mig själv)
intressanta samhälls- och vetenskapsaspekter så som grundforskningens
betydelse för den tillämpade forskningen, människans historiska rädsla
för ny bioteknologi och förhistorisk
härkomstspårning med kommersiella
DNA-kits.
Tycker om ostkaka. Uppskattar en
bra konversation. Ogillar vinterhalvåret. Skapat ett mikrobiologins altare
på labbet (bild finns tillgänglig på begäran). Anser att humanism och vetenskap bör gå hand i hand i kampen för
en bättre värld.
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Farshid Jalalvand, Yu-Ching Su, Matthias
Mörgelin, Marta Brant, Oskar Hallgren, Gunilla Westergren-Thorsson, Birendra Singh and
Kristian Riesbeck. (2013) Haemophilus influenzae Protein F mediates binding to laminin
and human pulmonary epithelial cells. Journal
of Infectious Diseases, Mar;207(5):803-13.
Farshid Jalalvand, Nils Littorin, Yu-Ching Su
and Kristian Riesbeck. (2014) Impact of immunization with Protein F on pulmonary clearance of nontypeable Haemophilus influenzae.
Vaccine, Apr 25;32(20):2261-4.

Utredning av Protein F som vaccinkandidat
I Sverige förekommer årligen ca 200 000
fall av akut mediaotit, varav uppskattningsvis ca 20-25% beror på icke typbara
H. influenzae. Därutöver lider 400 000700 000 patienter av KOL och en av de
främsta anledningarna till exacerbationer
i kombination med en kronisk kolonisering är just icke typbara H. influenzae mot
vilka det för närvarande inte finns något
licensierat vaccin, vilket potentiellt skulle
kunna minska sjukdoms-incidensen och
därmed antibiotika-förbrukningen.
I studie fyra utredde vi huruvida immunisering med Protein F kunde förebygga
sjukdom i expermientell modell på möss.
Vi kunde visa att antikroppar framtagna
mot speciella regioner i Protein F medierade fagocytos av H. influenzae in vitro.
Därefter kunde vi visa att möss som immuniserades med Protein F uppvisade en
förhöjd pulmonell utrensning av icke typbara H. influenzae jämfört med möss som
immuniserats med en kontrollpeptid.
Vi konkluderade att Protein F har en
potential som vaccinkandidat, förslagsvis
i ett multikomponent vaccin bestående av
flera H. influenzae antigen.
Sammanfattningsvis har vi identifierat
faktorer som möjliggör H. influenzaes kolonisering av luftvägarna, samt visat att ett
protein, proetin F, potentiellt skulle kunna
utnyttjas som del i ett framtida vaccin.
Ingående delarbeten

1.

2.

Birendra Singh, Farshid Jalalvand, Matthias
Mörgelin, Peter Zipfel, Anna M. Blom and
Kristian Riesbeck. (2011) Haemophilus influenzae Protein E recognizes the C-terminal domain of vitronectin and modulates the membrane attack complex. Molecular Microbiology,
Jul;81(1):80-98.
Yu-Ching Su, Farshid Jalalvand, Matthias Mörgelin, Anna M. Blom, Birendra Singh and Kristian Riesbeck. (2013) Haemophilus influenzae
acquires vitronectin via the ubiquitous Protein
F to subvert host innate immunity. Molecular
Microbiology, Mar;87(6):1245-66
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SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA

Tropiknytt
Nu kommer hösten och vi kan se tillbaka på en innehållsrik sommar med
både trevliga och förskräckliga händelser i världen.

F

ederation of European Societies for
Tropical Medicine and International
Health (FESTMIH), där vi är medlemmar, arrangerade 6-10 september en
kongress i Basel på temat ”Driving the best
science to meet global health challenges” och
bland annat den svåra flyktingsituationen i
Europa diskuterades.
Under den fina infektionsveckan i Östersund i maj anordnade Svensk Förening för
Tropikmedicin och Internationell Hälsa
ett symposium om Ebola med Ulf Törnebladh, Tomas Tolvenstam och David Ek-

qvist. Vi hade också glädjen att dela ut två
stipendier; ett till Josefine Beck Friis för att
använda i hennes studie om behandling av
Leishmania i Etiopien och ett till Filippa
Lindén-Bergman för hennes studie om
Malaria falldetektion i Zanzibar, se separat
artikel. I detta nummer presenterar vi en
artikel av Urban Hellgren om handläggning av ekinokockinfektion.
Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se. Om du är medlem men inte
fått e-post-utskick, maila din e-postadress
till SFTIHinfo@gmail.com.
Tomas Tolvenstam
Anders Thalme
David Ekqvist

Råd vid handläggning av
ekinockockinfektioner
Vi har allt oftare patienter där man
hittar cystiska förändringar i lever
och eller lungor men även på andra
ställen och där frågan om det kan
det vara en ekinokockinfektion dyker upp.

V

id diagnosticerad infektion så gör
avsaknad av kvalitativ vetenskaplig evidens och tillståndets ofta
asymtomatiska långdragna förlopp att terapin blir mycket varierad. Under det senaste decenniet har jag haft hand om ett
hundratal patienter med misstänkt eller
verifierad ekinokockinfektion. Det finns
en kortfattad WHO manual för handläggning (Acta Tropica 2010;114(1):1-16)
men jag vill gärna dela med mig av min
erfarenhet av denna fascinerande och allt
mer aktuella sjukdom. Här nedan följer
därför några råd och reflexioner som förhoppningsvis kan vara av värde.
Epidemiologi, livscykel och lokalisation
Echinococcus granulosus (cystisk ekinokockos) orsakas av en dvärgbandmask och
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finns i stort sett bara i områden där man
bedriver fårskötsel och slaktar hemma. I
praktiken innebär det att de allra flesta fall
vi ser i Sverige kommer från Mellanöstern,
Balkanhalvön inkl Grekland, forna asiatiska sovjetrepubliker och Nordafrika (inte
Egypten). Echinococcus multilocularis
(alveolär ekinokockos) är en nära släkting
som inte diskuteras i denna artikel. Den
orsakas av rävbandmasken, är mycket allvarligare men också mycket ovanligare och
har ett helt annat geografiskt utbredningsområde med tyngdpunkt i Mellaneuropa
(2 fall kända i Sverige smittade i Polen respektive Schweiz)
Smittan vid cystisk ekinokockos sker i
tidiga barnaår när man kommer i kontakt
med ägg som finns i hundavföring (fig I).
Sjukdomen drabbar inte svenska turister.
Alla utom två av mina patienter har varit
uppvuxna i endemiskt område (undantaget är två yngre personer som varje sommar varit på landsbygden i Turkiet resp.
nordöstra Grekland).
När vi får i oss ägg ”ersätter vi fåret” och
blir mellanvärd för den cystiska larvformen (fig I). Cystorna växer långsamt, max

ca 1 cm årligen, varför snabbväxande förändringar inte är av ekinokockgenes.
Den vanligaste lokalisationen är lever
(ca 2/3 – 3/4) och / eller lunga (ca 1/5)
men cystor förekommer i någon enstaka procent även i mjälte, fritt i bukhåla,
skelett, mjukdelar och i CNS. Ekinokockinfektion utanför lunga och lever, ffa då i
skelett och CNS, är en mycket stor terapeutisk utmaning som måste handläggas
i nära samarbete med kirurgkollegor och
där har jag inte har några goda råd enligt
nedan men gärna diskuterar enskilda fall.
Ekinokockinfektion i lever och lunga
I högendemisk områden i mellanöstern,
centrala Turkiet, Syrien och Irak, är cystisk
ekinokockos så vanlig att alla cystliknande
förändringar i lever och lunga måste misstänkas vara av denna genes tills motsatsen
är bevisad (om inte en annan diagnos är
uppenbar).
De flesta stora cystor i levern (> 10 cm i
diameter) brukar orsaka symtom men små
cystor (< 5 cm) är vanligen asymptomatiska.
Typiska symtom vid leverekinokockos är
molande värk, tryck och tyngdkänsla un-
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Figur I: Livscykel för Echinococcus granulosus

Figur 2: Förslag på handläggningsalgoritm för cystisk ekinokockos

der höger arcus. En anamnes på kolangitliknade besvär är vanligt vid stora cystor
och talar för fistel till gallgångarna. Levertransaminaser är oftast normala men ALP
kan vara lätt förhöjt.
Klassificering av aktivitet är viktigt för
handläggning och terapival och baserades
ursprungligen på ultraljudsundersökning
(tabell). Ser man tydliga dottercystor så är
detta fynd närmast patognomont för cystisk ekinokockos och talar för aktiv sjukdom. För att vara säker på att en levercysta
är helt inaktiv bör hela circumferensen
vara förkalkad. Lungcystor däremot förkalkas aldrig. Ett annat viktigt indicium på
inaktivitet är om cystorna inte växer under
en längre observationsperiod (flera år)
Hittar man en misstänkt ekinokockysta
i levern så måste även lungorna undersökas
(helst DT ev vanlig slätröntgen). Det omvända gäller även.
Den kurativa behandlingen är kirurgi
men inaktiva symtomfria cystor behöver oftast inte opereras. Vi på Karolinska

Huddinge har utarbetat ett förslag till
handläggningsalgoritm (fig 2) (Läkartidningen 2012;109(1-2):30-33) som vi följer i möjligaste mån.
Albendazol är den enda substans som
har någorlunda acceptabel dokumentation
för behandling av ekinokockos. Zentel (albendazol 400mg / tablett) är ett licenspreparat och varje infektionsklinik bör ha en
burk på hyllan för eventuellt akut behov
(ruptur, preoperativ behandling, ofrivillig
punktion). Den dygnsdos som ges är 10
– 15 mg / kg uppdelat på två eller tre doseringstillfällen
Albendazol kan ha god effekt på små
cystor med tunn vägg i lungan och i viss
mån i levern men är helt ineffektivt vid behandling av stora cystor med tjock vägg.
Koncentrationsrelaterad levertoxictet (10
– 20 %) och benmärgshämning (< enstaka
%) förekommer varför blod och leverstatus regelbundet måste kontrolleras – initialt ca 1g/v i en månad, sedan 2g/mån i ett
par månader och därefter var till varannan
månad. Läkemedlet ska tas med föda, helst
lite fet mat alt fet mjölk, då detta väsentligt förbättrar den per orala biotillgängligheten. Vid behandling ges albendazol utan
avbrott i minst 6 månader och ofta i flera
år. Det tar lång tid (minst ½ - 1 år) innan
man ser någon radiologisk effekt. Mer om
albendazole (engelsk stavning) finns att
läsa på www.janusinfo.org (via Medicinska
databaser och tidskrifter i vänstermarginalen, e-biblioteket, databaser, farmakologi,
Martindale.
Albendazol gett före och efter op (helst
1v innan, senast samma dag som op och
sedan vid bekräftad sjukdom 4v postop)
kan sannolikt minska risken för lokalrecidiv och för spridning i samband med
ingreppet.
Efter operation brukar jag följa patienten under 5 år med regelbunden DT alt ev
MR undersökningar (efter 6-9 mån, 1 ½
år, 3 år och 5 år) för att tidigt upptäcka lokalrecidiv och spridning i bukhålan. Detta
är dock ovanligt om patienten opererats på
ett korrekt sätt och om albendazolprofylax
getts. På Huddinge har vi endast haft ett
fall med spridning där men tyvärr gjorde
en fenstrering av en ung aktiv cysta (CE
I, neg serologi x flera) utan att misstänka ekinokocksjukdom trots att patienten
kom från endemiskt område (Kazakstan).
Ekinokockcystor i lungan brukar relativt ofta rupturera till bronkträdet eller ut
i pleurarummet. Vid ruptur fås vanligen
intensiv hosta med ibland expektorat inneI NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15 45
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hållande dottercystor / membran och inte
sällan en akut allergisk reaktion och nytillkommen eosinofili (tar ca 1 vecka). Det är
viktigt med snabbt insättande av albendazol för att minska risken för spridning. Levercystor brukar sällan spontanrupturera
ut i fri bukhåla men kan ibland fistulera
genom diafragma ut i pleura. Risken för
komplikationer ökar med cystans storlek
men är generellt lägre för inaktiva cystor
(CE IV och V)
Diagnostik
Det viktigaste diagnostiska hjälpmedlet är
epidemiologin. Personer som i barndomen
inte vistats längre perioder i endemiskt
område har inte en ekinokockinfektion.
Uppväxt på landsbygd är mest prediktivt
men välordnade förhållanden i storstad
utesluter inte på något vis sjukdomen.
Man bör fråga om patienten känner till
sjukdomen och om det finns anhöriga/bekanta som har denna diagnos.
Serologi görs på Folkhälsomyndigheten
(ELISA och Western Blot) och är relativt
specifik men är mycket opålitlig (låg sensitivitet) för extra-hepatiska cystor. För
levercystor är serologin ofta falskt negativ
vid unga aktiva lesioner (CE I) och vid inaktiva lesioner (CE IV och V) - särskilt om
de är förkalkade.
Magnetkamera med hög upplösning ger
en god bild av ev. dottercystor eller andra
strukturer i cystorna och kan användas
för klassificering om ultraljud är svårt att
genomföra med bra bildkvalitet. Datortomografi är att föredra vid förkalkade cystor
och för att klarlägga relationen till olika
vitala strukturer och vid uppföljning efter
operation.
Med tanke på risken för anafylaxi och
spridning bör man avstå från diagnostisk
punktion av ekinokockcystor. Vid terapeutiskt dränage av sekundärinfekterad
cysta ges albendazol-profylax enligt ovan.
Förslag på remissförfarande
Patient med fastställd (pos serologi) eller
förmodad ekinokockos (pos epidemiologi och radiologisk utredning talande för
denna sjukdom) ska remitteras till infektionsklinik. Patient med oklar cystisk leverlesion (neg serologi, avsaknad av epidemiologi för ekinokockos) bör remitteras
till gastroenterologisk specialist.
Urban Hellgren
Tropikansvarig
Infektionskliniken Karolinska
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Tabell: Klassificering av aktivitetsgrad enl WHO
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Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se
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Hjälp oss rädda
de starkaste
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Stipendiater i tropikmedicin
och internationell hälsa
Det blev Josefine Beck-Friis, ST-läkare vid Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt
Filippa Lindén, läkarstuderande på
Karolinska institutets MD-program,
som utsågs till årets stipendiater i
tropikmedicin. Priset delades i sedvanlig ordning ut på Infektionsveckans vårmöte.

S

vensk Förening för Tropikmedicin
och Internationell Hälsa delade i år
ut två stipendier á 30 000 kronor till
yngre forskande läkare och studenter som
ännu inte har disputerat. Stipendiet ska
täcka en del av kostnaderna för en mindre
vetenskaplig studie eller som startbidrag
för att undersöka möjligheter till en större vetenskaplig studie, företrädelsevis i ett
endemiskt område. Att det blev dubbla
stipendier i år är tack vare att Envirotainer
AB gick in med sponsring helt utan krav
på motprestationer.
Stipendiaterna som dessvärre inte kunde närvara vid vårmötet, presenterades av
Gabrielle Fröberg, fd vetenskaplig sekreterare samt representant för stipendiekommittén för Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
– Vi i stipendiekommittén tyckte att
Josefines och Filippas ansökningar höll
en hög vetenskaplig kvalitet och var väl
genomförbara, säger Gabrielle Fröberg,
specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Leishmaniasis i Etiopien
Sedan 2014 arbetar Josefine Beck-Friis
som ST-läkare vid Infektionskliniken på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra.
I sin stipendieansökan beskriver hon
den pilotstudie som planeras att genomförs under våren 2016 i Etiopien: ”Treatment of mucocutaneous and disseminated
cutaneous leishmaniasis in Ethiopia”.
Leishmaniasis är en sjukdom som orsakas av en protozoparasit och som överförs
till människor genom bett från infekterade
sandflugor. Sjukdomen är endemisk i 98
länder och territorier i Afrika, Asien och
Sydamerika. Den är förknippad med undernäring, svagt immunförsvar och sam-
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tidig hiv-infektion. Det finns tre huvudsakliga former av leishmaniasis: visceral
leishmaniasis (VL), kutan leishmaniasis
(CL) och mucosal leishmaniasis (ML).
Varje år tillkommer 0,2- 0,4 miljoner
nya fall av VL och 0,7-1,2 nya fall av CL
i världen. VL innebär 100 procents dödlig
utgång om inte behandling sätts in. Vanliga symtom är feber, viktminskning, förstoring av lever och mjälte samt anemi.
CL är den vanligaste formen och orsakar
hudskador som ofta lämnar livslånga och
stigmatiserande ärr.
ML leder till partiell eller total förstörelse av slemhinnorna i näsa, mun och svalg.
Josefine Beck-Friis projekt handlar om
att introducera och utvärdera oralbehandling med miltefosine (50-150 mg/dag,
beroende på vikt, under 28 dagar) vid Mekelle University Hospital. Syftet är att se
om oral behandling med miltefosine kan
ge goda effekter på patienter som tidigare
inte fått hjälp och på de med recidiverande
CL, DCL och ML. Visar studien en klinisk effekt är avsikten att göra en uppföljande större klinisk prövning.
Malaria på Zanzibar
Filippa Lindén Bergman är läkarstuderande på Karolinska Institutets MD-program.
Under hösten genomför hon sitt examensarbete, vilket är en del av ett större
doktorandprojekt, på Zanzibar utanför
Tanzania. Tack vare nya metoder och
strategier har betydande framsteg gjorts
när det gäller att minska malariabördan
globalt. Det har lett till ett ökat internationellt engagemang i syfte att eliminera malaria i flera endemiska områden.
Zanzibar utanför Tanzania, var det första
området söder om Sahara som i full skala
införde nya moderna metoder och kontrollinsatser, det vill säga användning av
artemisininbaserad kombinationsbehandling (ACT), följt av snabba diagnostiska
tester (RDT), insektsnät behandlade med
insektsbekämpningsmedel (LLIN) och
upprepade besprutningar inomhus (IRS).
I och med dessa insatser har malariabekämpningen på Zanzibar nått en fas där
eliminering verkar vara möjligt.
Målet är nu att snabbast möjligt finna

Gabrielle Fröberg

Josefine Beck-Friis

och behandla även subkliniska infektioner
som annars fungerar som en reservoar för
framtida malariautbrott. Optimerad användning av såväl gamla som nya strategier
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Filippa Lindén Bergman

och metoder krävs för att genomföra detta.
Fokus för studien ligger på att undersöka förbättringsmöjligheterna inom Mala-

riaelimineringsprogrammet på Zanzibar.
Specifikt skall rapportering och hantering
av nyligen detekterade malariafall, samt
rutinerna för att finna ytterligare fall, via
så kallad ”reactive case detection”, utvärderas. Dessa aktiviteter utförs av flera malariabekämpningsprogram, men hitintills
finns inga klara direktiv för hur detta bör
göras på ett optimalt sätt.
Genom att använda utvärderingsverktyg
vill man identifiera problemområden och
mäta effektiviteten av dessa interventioner
på Zanzibar. Förhoppningarna är att stu-

dien skall ge information om vilka brister
som finns och att dessa kan åtgärdas med
en signifikant förbättring till följd. Även
för andra interventioner på Zanzibar kan
nya rekommendationer bli aktuella.
Förväntningarna på lång sikt är att eliminera malaria från Zanzibar och att strategierna och verktygen som använts där
kan användas på andra platser. Det stora
målet är att malaria slutligen elimineras
globalt.
Eva Nordin
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YNGRELÄKARSPALTEN

Yngreläkarspalten
Det är jag som är den nya yngre läkarrepresentanten och heter Karolina Prytz och arbetar som ST-läkare
vid Infektionskliniken i Örebro sedan 2011. Jag brukar säga att jag
har världens bästa jobb. Svårslaget
i varje fall.

A

tt ta över efter Camilla Lorant som
har suttit i styrelsen under många
år är inte lätt. Hon har gjort ett
gediget arbete för oss yngre läkarkollegor
under utbildning. Tack Camilla och lycka
till!
Mitt mål är att fortsätta driva frågor
som gäller vår utbildning och nätverk mellan våra kliniker (jag anser att Sverige, och
dessutom ”Infektions-Sverige”, är alldeles
för litet för att inte ha regelbunden kontakt mellan sjukhusen för att tillgodose
alla ST-läkares utbildning och handledning). Det handlar kanske om nationellt
styrd utbildning via nätet, fler SK-kurser

50 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

eller utveckling av de utbildningstillfällen
som redan finns. Men det kan också vara
att man på lokalnivå behöver hjälp med att
få till handledning eller kliniskt inriktad
utbildning på annan ort i Sverige.
Jag tror också att alla ni ST-kollegor och
ST-studierektorer har massor med idéer på
förbättringar som ännu ingen hunnit ta
tag i. Skicka gärna ett mejl.
Hur ni har det? Nu när jag har fått möjligheten att under de närmaste två åren
representera er i SILFs styrelse är jag nyfiken på er arbetssituation och väntar med
spänning på era synpunkter. Vi har stora
möjligheter att ta upp frågor som kan leda
till en bättre utbildningsmiljö för oss alla.
Önskar er en härlig höst!
Karolina Prytz
ST-läkare, Infektionskliniken i Örebro
karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se

FALLBESKRIVNING

Fallbeskrivning Salmonellameningit
Vår patient är en 24-årig man. Han
anser sig fullt frisk, men har SLE som
inte behövt behandlas sedan barndomen. Två månader innan vi träffade honom, hade han något som får
misstänkas vara ett SLE-skov, och
var sjukskriven från sitt arbete som
personlig assistent till och från. Ingen behandling sattes in. Han kommer ursprungligen från medelhavsområdet, men har bott i Sverige i
större delen av sitt liv.

8

dagar innan han sökte akutmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, hade han kommit hem från en
semesterresa till Turkiet. Under resan mådde han helt bra, men ett par dagar efter
hemkomst började han få kräkningar och
diarréer. De gastrointestinala symptomen
försvann efter ytterligare ett par dagar,
men han blev allt tröttare och hade också
feber till och från. Han blev sedan hastigt
sämre, fick frossa, blev förvirrad, och kom
med anhöriga till akutmottagningen på
kvällen.
Medicinjouren som tog emot patienten träffade en sängliggande ung man
som inte svarade på tilltal. Han hade intermittenta frossbrytningar, och verkade
ljuskänslig. Puls och blodtryck var normala, andningsfrekvensen var 20/minut
och tempen var 37,6 grader. Pupillerna
var vida, likstora och reagerade normalt
på ljus. Patienten var nackstyv, och hade
röda utslag på bål och överarmar.
Blododlingar togs, och två misslyckade försök till lumbalpunktion gjordes.
Patienten var då motoriskt orolig, och
kunde inte medverka till undersökning.
Efter diskussion med infektionsjour, satte man in 3 g cefotaxim, 3 g ampicillin,
1000 mg aciclovir och 8 mg betametson
iv. På grund av reseanamnesen lade man
lite senare också till 1 g vancomycin och
600 mg rifampicin iv.
I lab sågs ett CRP på 91, LPK 10,6,
kreatinin 159. Övriga prover, inklusive
blodgas (tyvärr utan laktat), var normala.
Patienten lades in på intensivvårdsavdelningen. Vi ankomst dit hade febern
stigit till 40 grader, och hans medvetandegrad beräknades till RLS 3b. Lumbalpunktion kunde utföras, och visade
lätt grumlig liquor med 1100 poly, 200

mono, 2,7 protein, 6,6 laktat och glukoskvot på 0,3.
På grund av motorisk oro propofolsederades patienten under natten.
Dag 2 satte infektionskonsulten ut
ampicillinet, då Listeria tedde sig mycket osannolikt. Även Geavir sattes ut. En
datortomografi av hjärnan gjordes, som
visade normala förhållanden. Patienten
väcktes, men var fortfarande RLS 3b.
Under dagen blev han successivt piggare,
och satt dag 3 på sängkanten och pratade
adekvat. Kunde äta och dricka själv.
Vi fick besked från Baktlab, att det
växte Salmonella i liquor. Den bestämdes sedan till S entiriditis serovar abony,
och samma dag växte den också ut i 2 av
fyra blododlingsflaskor. Den var känslig
för alla testade preparat utom ciprofloxacin, som den var intermediärt känslig
för. Vancomycin och rifampicin sattes
ut, och efter en litteratursökning behölls
cefotaxim i högdos (3g x 4). Planerad
behandlingstid 21 dagar. Betametason
sattes också ut efter 2 dygns behandling,
eftersom det i litteraturen varnas för
ökad risk för relaps vid längre behandling än så.
Han flyttades dag 4 till infektionsavdelning. Han hade en del besvär med
värk i rygg och huvud, och magnetröntgen av hjärna och helrygg, som gjordes
dag 5 för att utesluta septiska nedslag,
var normal.
Dag 11 fick patienten intensiv klåda
på armar och bål. Det bedömdes som läkemedelsexantem, och antibiotika sattes
ut ett dygn. Därefter insattes meropenem 2 g x 3. Dag 15 skrevs patienten ut
till hemmet, nära sitt habitualtillstånd,
med ytterligare 6 dagars poliklinisk behandling med ertapenem 2 g x 1 iv. Ett
polikliniskt ultraljud av buken dag 18,
för att utesluta abscesser i lever eller
mjälte, var utan anmärkning.
Patienten mådde sedan bra under flera
månader, men blev därefter sämre i sin
SLE med transversell myelit och parapares.
Salmonellameningit
I vår del av världen är invasiv salmonellos
ovanligt, men t.ex. i Afrika söder om Sahara, är det vanligaste orsaken till septikemi,
med en incidens på 227/100000 per år.

Majoriteten som drabbas globalt, är
barn. Salmonellameningit är en ovanlig
komplikation, mindre än 1 % av salmonellainfekterade drabbas.
Riskfaktorer är framför allt olika typer
av nedsatt immunförsvar, såsom HIV,
malaria, autoimmuna sjukdomar, maligniteter och immunmodulerande läkemedel. Även läkemedel som höjer pH i
ventrikeln ökar risken för alla typer av
salmonellainfektion.
Salmonella täcks i de flesta fall av
empirisk behandling mot bakteriell
meningit, även om resistens både mot
cefalosporiner och ampicillin blir allt
vanligare. Bakterierna växer vanligen
fram både i blod- och faecesodlingar,
och när diagnosen är ställd är den bäst
beprövade behandlingen cefotaxim eller
ceftriaxon i högdos. Teoretiskt är kinolonerna ett tilltalande alternativ, med ofta
bra MIC-värden och utmärkt penetrans
över blod-hjärnbarriären, men även här
är resistens ett snabbt ökande problem.
Rekommenderad behandlingstid är
3-4 veckor, vid kortare behandlingar
ökar relapsfrekvensen, som ändå ligger
på drygt 10 %. Mortaliteten varierar
stort mellan olika material, från över
90 % i äldre studier och tropiska områden, till någonstans runt 10-20% i nyare
fallserier från områden med avancerad
sjukvård.
Som för övriga bakteriella meningiter är starkaste prediktorn för mortalitet, grad av medvetandesänkning vid
ankomst. Hjärn- och meningealabcsess
förekommer som komplikation, och en
del författare varnar också för att tarmruptur på grund av nekrotiserade peyerska plack inte är helt ovanligt (upp till
10 % drabbas) vid invasiv salmonellos,
och brukar då uppträda runt tredje sjukdomsveckan.
Inga vaccin finns registrerade mot Salmonella non-typhi, men i en ny studie
på Vivotif, oralt tyfoidvaccin (Pakkanen
et al, 2015) såg man en förvånande hög
grad av korsimmunitet mot Salmonella
non-typhi.
Jesper Sterne
Specialistläkare
Infektionskliniken Eskilstuna
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 3 · 15 51

Annons

FALLBESKRIVNING

Vanlig sjukdom med ovanlig lokal
En 18-årig kvinna med somaliskt ursprung sökte vård sommaren 2013
efter ett par månaders anamnes på
trötthet, nedsatt aptit samt ospecifik
värk i kroppen men ingen feber eller
hosta. Hon hade fyra månader tidigare kommit till Sverige som anhöriginvandrare via bl.a. Etiopien. Tidigare
väsentligen frisk frånsett att vid sju
års ålder noterades en resistens
på sternum/höger clavikel. Bedömdes i hemlandet som skelett-tuberkulos, läkemedelsbehandling gavs
i sex månader utan att resistensen
gick i regress.

V

id inläggning på infektionsklinik juli 2013 visade blodprover
lätt inflammation med SR 49,
och CRP 16, övriga rutinprover inklusive blod-, lever- och njurstatus var u.a.
Lung-röntgen var utan anmärkning. PPD
17 mm. På misstanke om tuberkulos gjordes DT thorax och buk som inte visade
något uppenbart patologiskt och man gick
därför vidare med PET-DT. Där sågs aktivitet i flera av bukens lymfkörtlar, men
mer uppseendeväckande påvisades en
tydligt lysande struktur belägen i höger
förmak. Hjärt-eko bekräftade en ca 30 x
15 mm lågekogen bredbasig förändring
utgången från höger förmaks laterala vägg
av oklar genes utan hemodynamisk påverkan, inget perikardexudat. I detta läge
misstänkte man en aktiv lymfkörteltuberkulos i buken och att den intrakardiella
förändringen kunde bestå av ett myxom,
sarkom alternativt tuberkulom. Körtlarna
i buken var belägna i direkt anslutning
till iliacaartären höger sida. Enligt kirurgkonsult var körtlarna svåråtkomliga för
laparoskopisk biopsi och man avstod från
öppen bukkirurgi som skulle innebära ett
medellinjesnitt. Man var angelägen om
att få material för odling då anamnes på
eventuell tidigare tuberkulos-behandling
ökade risken för att det kunde röra sig om
en resistent stam.
Kärlkateterguidad biopsi
Kontakt togs istället med sjukhus på annan ort för att få till en diagnostisk kärlkateterguidad biopsi av förändringen i höger
förmak. Själva biopsin gick bra att genomföra, men tyvärr lades allt provmaterial i

PET-DT juli 2013 visade tecken till inflammation i höger förmak.

formalin, och således utföll TB- odlingarna negativt. Även PCR för M. tuberculosis blev negativ. PAD från biopsin visade
myxoid vävnad och även epiteloidcellsgranulom där det senare skulle kunna tala för
bl. a. tuberkulos. Syrafasta stavar påvisades
inte. I det skedet gjordes bedömningen
att det sannolikt rörde sig om ett myxom,
möjligen även tuberkulos, och operation
planerades i augusti för en resektion.
Patienten fick utförlig information av
thoraxkirurg vid flera tillfällen och rekommenderas starkt att opereras. Dock
avböjde hon operation, tyckte sig må bra,
skev ut sig själv och under lång tid hade
hon ingen kontakt med sjukvården. Inducerade sputumprover samt urin- och faecesprover slutsvarades negativa avseende
tuberkulos.
Äntligen operation
Ungefär sex månader senare var hon motiverad till att bli opererad. Hon hade då av
och till fått episoder med förmaksflimmer
som orsakat viss fyllnadskänsla i bröstet
och ibland bröstsmärta men inga tecken
till inkompenserad hjärtsvikt.
Vid operationen i februari 2014 sågs en
tumörmassa i höger förmak med makroskopiskt elakartat utseende där man kunde recessera ca 75 % av förändringen. Ej
radikal excision p.g.a. risk för bestående
insufficient trikuspidalisklaff.
PAD visade granulomatös inflammation
med epitelioidcellsgranulom och flerkär-

niga jätteceller och mindre områden med
nekros men inga tecken till malignitet.
Färgning för syrafasta stavar samt PCR
för M. tuberculosis utföll negativt. Efter
fyra veckor blev TB-odlingen positiv och
man påvisade en helt känslig stam. Hon
sattes då in på tuberkulostatika i form av
Isoniazid, Rifampicin samt Pyrazinamid i
sedvanlig dosering.
Vid ungefär samma tidpunkt som
TB-diagnosen hade bekräftats tillkom en
lindrig sårinfektion proximalt i sternotomisåret. En vanlig odling från detta sår
togs och var negativ. Dessutom hade det
uppstått en abscess med diameter 2,5 cm
belägen i bukväggsmuskulatur medialt om
vänster arcus med engagemang av revbensbrosk. Odling från abscess och sårsekret
var båda positiva för M. tuberculosis. Således rörde det sig om aktiv tuberkulos med
flera fokus, med verifierade odlingar från
intrakardiellt tuberkulom, sår och abscess
samt misstänkt fokus i abdominella lymfkörtlar.
Besvär efter operationen
En månad efter att tuberkulostatika satts
in uppkom artrit-besvär som tolkades vara
biverkan av Pyrazinamide då serum-urat
var högt. Då besvären inte kunde kuperas
med NSAID sänktes dosen Pyrazinamide
från 1500 till 1000 mg dagligen.
Efter två månaders behandling hade inflammationsparametrar i princip normaliserats, med CRP-värden under 10 och
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SR under 30, oftast helt normala värden.
Dessa låga värden i kombination med kliniskt svar bidrog till att man bestämde sig
för att avsluta behandlingen efter 9 månader. Beslutet att avsluta behandlingen
stöddes även av en uppföljande PET-DT
som visat tydlig regress av inflammatorisk
aktivitet i höger förmak. Då behandlingen
nyligen avslutats är det för tidigt att avgöra
om patienten definitivt har botats.
Intrakardellt tuberkulom
Tuberkulos är känd för att kunna affektera
alla organ i kroppen. Vid hjärtengagemang
är perikardit den vanligaste manifestationen vilket vid konstriktiv perikardit kan
leda till bestående hjärtsvikt trots lyckad
avdödning av mykobakterierna. TB-orsakad endokardit kan drabba samtliga klaffar
och ses främst i samband med miliär TB.
Endokardit och myokardit orsakade av TB
är båda ovanliga tillstånd där dokumentationen är begränsad till fallrapporter.
Myokardiell TB kan delas upp i tre
grupper baserat på histopatologiskt utseende; miliär form med diffus infiltration
i muskelvävnaden, nodulär form med öar
av central kaseös inflammation spritt i
myokardiet alternativt tuberkulom som är
tydligt avgränsade mot omgivande vävnad.
Myokardiella tuberkulom har påvisats
i samtliga kammare, men den vanligaste
lokalisationen är i höger förmak. Multipla
förändringar förekommer, men i de flesta
beskrivna fall ses enskilda förändringar.
Alla åldrar kan drabbas, även spädbarn. I
flera fall med unga patienter har den korrekta diagnosen dröjt då man antagit att
det rört sig om myxom alternativt kongenital missbildning.
Tuberkulom kan vara den enda manifestationen vid aktiv tuberkulos, men kan
även förekomma vid samtidigt engagemang av annat organ eller vid miliar-TB.
Kliniskt kan kardiella tuberkulom förekomma asymtomatiskt, men vanligare är
allmänna symtom såsom feber, nattsvettningar, illamående, viktnedgång, trötthet
etc., vilket patientfallet ovan beskriver. Det
vanligaste kardiella symtomet är rytmrubbningar av olika slag, både ventrikulära, och
som i fallbeskrivningen, supraventrikulära
arytmier. Beroende på tuberkulomets lokalisation kan även intermittent eller bestående obstruktion av exempelvis arteria
pulmonalis med hemodynamsik påverkan
förekomma. I kanten av tuberkulomet kan
nekrotiskt material lossna och orsaka septiska embolier.
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Exciderat tuberkulom.Den u-formade snittytan utgör basen av tuberkulomet vilket var fäst mot
den laterala förmaksväggen. Foto: Soon Ok Cha

Behandlingen av tuberkulom består i
första hand av tuberkulostatika. Total utläkning både kliniskt och baserat på ultraljudsundersökningar eller röntgen (DT/
MR) har rapporterats efter behandling
med enbart läkemedelsbehandling.
Operationsindikationer kan vara oklar
diagnos, refraktära maligna arytmier, hotande tromboembolism eller obstruktion
med hemodynamisk påverkan.

kardiella tuberkulom sannolikt behandlas
framgångsrikt med enbart tuberkulostatika.

Lång behandlingstid
Kunskap om optimal behandlingslängd
saknas vid intrakardiella tuberkulom. Sedvanlig behandlingstid vid tuberkulos, d.v.s.
sex månader, kan vara tillräckligt. Vid tuberkulom beläget i CNS, som är den vanligaste formen av tuberkulom, rekommenderas minst 12 månaders behandling.
Den långa behandlingstiden vid CNStuberkulom motiveras av nedsatt läkemedelspenetration till CNS samt svårighet att
operativt avlägsna förändringarna. I patientfallet ovan exciderades merparten av
bakteriehärden som också omgavs av blod
med verifierat effektiva tuberkulostatika
vilket sammantaget torde kunna minska
behovet av lång behandlingstid.
I detta fall fanns en stark misstanke om
ett myxom, vilket stärkte operationsindikationen. I de flesta fall kan dock intra-
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Kongresser & möten 2015-2016
7-9 okt

ESCMID: Capacity-building Workshop: Rapid NGS for
Characterization and Typing of Resistant
Gram-Negative Bacilli
Groningen, Nederländerna
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/capacity_building_workshop_rapid_ngs_for_characterization_and_
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3-4 dec
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Stockholm
www.sls.se/Riksstamman

22-23 okt

Infektionsläkarföreningens höstutbildning 2015
- Opportunistiska infektioner
Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning på Hesselby slott 22-23/10 2015. Vi
upprepar förra årets mycket uppskattade kurs som
även i år hålls på Hesselby slott som ligger utanför
Stockholm.

18-19 jan

ESCMID Postgraduate Technical Workshop, Diagnosis
and Management of Drug-Resistant Tuberculosis
Kapstaden, Sydafrika
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/diagnosis_
and_management_of_drug_resistant_tuberculosis

14-18 mars
5-6 nov

ESCMID Postgraduate Education Course: Moving
Antimicrobial Stewardship Forward in Special
Population Settings
Ferney-Voltaire, France
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/moving_antimicrobial_steward_ship_forward_in_special_population_
settings

SK-kurs, Tuberkulos
Solna, Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
tuberkulos

17-18 mars

Stramautbildning på Långholmen
Stockholm

17-19 mars

ESCMID Postgraduate Education Course, Parasitic
Infections of the Arabian Peninsula- a Theoretical and
Practical Update
Al Ain, Förenade Arabemiraten
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/parasitic_infections_of_the_arabian_peninsula_a_theoretical_and_
practical_update

4-6 april

Infektionsläkarföreningens vårutbildning:
”Infektionskonsultfrågor”
Båstad

4-9 april

SK-kurs, Klinisk tropikmedicin
Huddinge, Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
klinisktropikmedicin

9-12 April

ECCMID 2016
Istanbul, Turkey
www.eccmid.org

13-14 april

ESCMID Postgraduate Education Course,
Management of Infections in Septic Shock Patients
Instanbul, Turkiet
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/management_
of_infections_in_septic_shock_patients

11 maj

STRAMAdagen
Arlanda

23-27 maj

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
vårmöte 2016
Helsingborg

10-12 nov

Kurs i lunginfektioner, SLMF
Göteborg

13-17 Nov

The Liver Meeting 2015, AASLD
San Francisco, California
www.aasld.org/events-professional-development/
liver-meeting

20 - 21 nov

ESCMID Postgraduate Education Course:
Microbiology for Diagnosis of Infectious Diseases:
ABC and XYZ
Beijing, China
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/microbiology_
for_diagnosis_of_infectious_diseases_abc_and_xyz
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Ordinarie:
Pernilla Eriksson, ST-läkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Nicklas Sundell, Specialistläkare, SU, Göteborg
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Bonjour Tristesse
Under sommaren gick diskussionens
vågor höga om hur länge barn skall
få titta på sin padda. Inte djuret med
vårtor trist nog. Jag tror att det är
ganska enkelt. Så länge vi kan kontrollera våra barn och ha makten över
vår almanacka, vår egen lilla bubbla
i den virtuella världen och så länge
vi kan tillåta oss att ha tråkigt kan
det fungera. För många, men inte för
alla.

I

vårt älskade yrke finns det inre och yttre krav på att vi skall vara hålla oss á
jour och ständigt vara tillgängliga.
Vi är omsorgsfullt pottränade. Dessutom skall vi i vår yrkesutövning agera utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
som det så vackert heter. Gå rond, trevligt,
trevligt. Om de bara inte ändrat rondssystemet och vart tog pappersremisserna vägen? Krönikörens rygg hukar, när manusstopp passerats.
Något kan väl människor kräva av oss,
men vad händer när ettor och nollor och
de mest obskyra virtuella system och sajter kolliderar med din och min, i grunden enkla Nalle Puh hjärna? Facebook,
instagram, linkedin, researchgate, imperativa e-mail, twitter, ”PDF på 52 sidor som
vidarebefordras för kännedom” (i sig ett
dj-a otyg som utövas av korkade chefer),
journalsystem som havererar eller inte havererar och galningar som hatar dig på lika
galna nätplatser.
Vilket lösenord hade jag? Fel, fel, fel,
utloggad. Små försåtliga påpekanden från
försäkringskassans tjänstpersoner att det
senaste intyget måste kompletteras. Du
fattar aldrig varför eller hur. Avbruten i
konsultationen av en liten, liiiten fråga,
insamlingen till alla födelsedagskassor,
borreliasvar som varken du eller mikrobiologen kan tolka, forskning, forskning och
disputera. Docent, javisst.
Men först en docenturkurs och en docentnämnd som skall ha alla din CV virtuellt i ett system de själva har hittat på. Nu
borde din kliande professoriasis ha botats.
Om inte följer attest av fakturor, töm
papperskorgen, undervisning, undervisning, alla pek skall in i prisma, klinisk relevant, könsperspektiv, H-faktor, g-punkt
och tusan vet vad. Finns det några genvägar
att smälta bort sommarens vinmage? Un56 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 3 · 15

dervisning, forskning, möten, forskning,
möten, skriva pek, söka pengar, söka mer
pengar, skriva fler pek. Flest pek när man
dör vinner. Bilbesiktning. Impact-faktor.
Visst ja, klinisk tjänstgöring. Söka ännu
större anslag. Money talks. I det här läget
är lab-bänken eller patienten bara en historisk passus. Du kommer aldrig åter.
Mitt i kataklysmen skall du vara partner
och förälder. Vad skall vi ha för mat idag?
Fixa middagen. Den enda vettiga
mänskliga reaktionen är att bli väldigt,
väldigt trött eller så är alternativet att kila
vidare av Karoshi. I det förra fallet finns
chans till sans och reson, i det senare fallet
knaprar vi på evigheten.
Karoshi är inget man till skillnad från
andra tillstånd har. Det är liemannens sista svep för dagen. Det första fallet av död
genom överarbete rapporterades i Japan
1969. I samband en av de stora bubblorna under 1980 talet, jag minns inte vilken
av alla överjästa fastighet eller it-bubblor,
blev det vanligare, särskilt bland affärs-

män. Förresten, även en del kvinnor åkte
med av bara farten. Orsaken är en total
kortslutning av alla högre hjärnsystem på
grund av en alltför hög arbetsbörda. De
hittades ofta döda vid köksbordet med huvudet i risskålen stirrande på almanackan,
fullspäckad som en julkalkon.
Men vad är då alternativet? Gå aldrig
med i face-book, instagram eller linked-in.
Låt e-mailen, särskilt de som är ”f.k.”
sedimentera och multna i den virtuella
skräphögen eller inse att delete knappen
är din bästa vän. Du kommer aldrig sakna
dem. Inse att du är en fysisk person och
att dygnet blott och bart har tjugofyra timmar. Omfamna tristessen så märker du att
den är full av små mirakel. Drick ett glas
av något du tycker om, så långsamt att luften du andas mättas av doften. Sök inte på
internet, välj en bok från hyllan. Blunda
och res en stund...
Björn Olsen

