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I förra numret av Infektionsläkaren publicerades en artikel på temat: ”Vad är en
infektionspatient?”, som vi hoppas skapar engagemang i frågan. Styrelsen ser gärna
en debatt i ämnet och välkomnar varmt debattinlägg i tidningen.
Till sist några ord om den aktuella frågan om fortbildning för specialister.
Läkarförbundets enkätbaserade statistik visar att tiden för fortbildning minskat
från 9,1 dagar per år till 7,1 dagar mellan åren 2001 till 2012. Det är ett observandum. Tänkvärt är att läkare vid kliniker med struktur för internutbildning
och utbildningsplan har mer tid för fortbildning och så ser det väl ut hos våra
infektionskliniker? Noterbart är att endast Sverige och Portugal i Europa saknar
formell struktur för specialisters fortbildning. EU
kommer med ett reviderat Yrkeskvalifikationsdirektiv
och ett förslag ska redovisas den 11 april 2014. Läkaresällskapet och Läkarförbundet har en gemensam
arbetsgrupp i frågan.
Jag vet inte om gamle Louis Pasteur roterar i sin grav
och inte hur mycket fortbildning han fick, men jag
önskar er alla en skön höst.
Göran Günther
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m man ser sig om i Sveriges medielandskap är det uppenbart att infektions- och smittskyddsfrågor alltid är aktuella. Gamla problem blir
ibland som nya. Det gäller inte minst diskussionen om försäljning av
opastöriserad mjölk och jag får samma känsla som inför ifrågasättandet av vaccinationers nytta; har vi ingenting lärt av historien? På samma sätt som nyttan av
vaccination av barn diskuteras, helt enkelt för att man glömt vilket stort mänskligt
problem det var en gång i tiden, på samma sätt ifrågasätts nyttan av pastörisering
och minnet av alla livsmedelsburna utbrott vi drabbades av i Sverige en gång i tiden
har tycks helt ha försvunnit. Det är inte så att jag missunnar någon en upplevelse
av t.ex. mjölk direkt från kon, men här måste finnas balans mellan trender och
risker. Den balansen är på sätt och vis vad arbetet med Strama handlar om. Att
vi ska behålla antibiotika som verksamt läkemedel genom restriktiv förskrivning
på rätt indikationer utan att riskera patientens hälsa. I dagarna hålls en konferens
med SMI, Stramarådet och ordförandena för Strama i landet. På agendan finns
den nya Folkhälsomyndigheten och Strama, regeringsuppdragen, patientsäkerhetssatsningen och hur Infektionsverktygets data kommer till användning, för
att nämna en del av mötet. Det är viktigt att Stramagrupperna över riket får
tillräckliga resurser för detta viktiga arbete. I det sammanhanget vill jag gärna
ta upp att den gemensamma arbetsgruppen mellan föreningen och Strama nu
kommer med ett förslag till revidering av 10-punktprogrammet, som är på väg
ut på remiss, och bl.a. innebär det att programmet breddas till att omfatta både
slutenvård och primärvård.
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ANNONS

Utlokaliserad läkarutbildning vid
Norrlands Universitetssjukhus
Akronymen RLU står för Regionaliserad
Läkarutbildning. Begreppet står för en
mer decentraliserad form av läkarutbildningen, som i större utsträckning än
tidigare äger rum ute i regionen.
För att få höra om de erfarenheter man
har av denna organisation i Umeå – där
man kommit långt med RLU – har Infektionsläkaren talat med utbildningsansvariga, handledare och studenter.

V

Huvudansvarig

Clas Ahlm är överläkare och professor vid
infektionskliniken i Umeå. Han har också
fram till i augusti i år varit kurssamordnare för
termin 8, där bl.a. infektionsmedicin ingår.

– Att vara kurssamordnare innebär i princip att man är studierektor, förklarar Clas.
Det innebär att han även har varit ansvarig för de övriga ämnen som ingår i terminen – klinisk virologi, klinisk bakteriologi,
hudsjukdomar och venereologi. Även reumatologi, handkirurgi, ortopedi, röntgen,
vård utanför sjukhus, rehabiliteringsmedicin
samt PU – professionell utveckling – ingår.
För varje ämne finns det en ämnesansvarig
på samtliga sjukhus, i Umeå är det öl Helena
Palmgren som är lektor i infektionssjukdomar vid Umeå Universitet. De andra tre
sjukhusen har också en ämnesansvarig i
infektionsmedicin – vid Östersunds sjukhus
är det öl Ulf Ryding.
Men det var alltså Clas som var huvudansvarig för att sjösätta hela organisationen
kring termin åtta. Ett arbete som komplicerades av att man beslöt sig för att flytta
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id Umeås universitet har man förlagt 30 platser på Läkarprogrammet
till de tre länssjukhusen i Östersund, Sundsvall samt Sunderbyn. Här tar
man emot 8–12 studenter per sjukhus.
Studenterna börjar som vanligt vid Umeås
universitet, men från och med termin sex
flyttar de till något av dessa sjukhus och
fullgör sedan resten av sin utbildning där.

Bakgrunden till att denna organisation
införts är att staten via två regeringsbeslut –
2007 och 2008 – bestämt att antalet läkare
ska öka. I och med att man i Umeå redan
hade nått en gräns för hur många studenter
man kunde ta hand om lokalt på sjukhuset,
blev RLU sättet att genomföra det på.
RLU har också införts på flera andra
håll i landet. En vinst man tror sig se på
landstingsnivå är att RLU kan komma att
innebära att den framtida rekryteringen av
läkare kan underlättas.
Ännu vet man dock inte om det blir så –
de första studenterna är klara i januari 1914.

Tanken är att man ska skapa
en akademisk miljö på de
här tre sjukhusen. Det har
det funnits tidigare i vissa
ämnen, men saknats i andra.
Clas Ahlm

infektion till den terminen – innan hade
den legat i termin nio.
– Det berodde på att det vetenskapliga
projektarbetet – som alla läkarutbildningar
har – flyttades från att vara en halv termin
under termin sex, till att bli en hel termin i
den tionde. Detta ledde i sin tur till andra
förflyttningar, förklarar han.
En läkarutbildning – på fyra orter

Uppdraget kom alltså ursprungligen från
regeringsbesluten. Den utökade skara studenter som antogs vid Umeå visste från
början att 30 av dem skulle utlokaliseras
från och med termin sex, vilket gav ansvariga
vid läkarutbildningen ett år att se till att allt
fanns på plats.
– Det blev dessa tre sjukhusen eftersom
de är länssjukhus med egna FoU-enheter,
säger han.
Landstingen ville det här, och har stått
för en del av kostnaderna för att ta fram en
struktur för filialer till läkarutbildningen.
Tanken är att det ska ses som en läkarutbildning, som ges på fyra orter.
– Till varje termin är två lektorer anställda
på varje sjukhus. Som kurssamordnare har
jag ansvaret att driva det, Helena har ansvaret för det kliniska och akademiska innehållet i utbildningen – och det är hon och jag
som har examinationsansvar för samtliga
studenter.
Lektorerna, tillsammans med de ämnesansvariga på orterna – som är anställda av
landstinget – examinerar studenternas praktik och deltagande i case-seminarier.
Studenterna får ronda
och ta emot remisspatient

Ulf Ryding är öl på infektionskliniken i Östersund, och ämnesansvarig för infektionskursen som ges där. Den varar sex veckor,
och de tio studenter man nu har delas i två
grupper som vardera gör tre veckor på infektionskliniken och tre veckor på hudkliniken.
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– När vi har case-undervisning så får
studenterna i förväg en kort anamnes och
lab-data. Sedan diskuterar vi vad det kan
vara, och hur man bör gå vidare med patienten, berättar Ulf.
Så ser det ut på samtliga studieorterna. De
case som studenterna får ut är gemensamma
för alla kursorter.
I Östersund har de också ambitionen
att studenterna ska få ronda tämligen självständigt.
– De är uppbackade av en sjuksköterska
och en doktor som – förhoppningsvis – sitter
tyst i ett hörn. Mot slutet av utbildningen
ska i princip studenten sköta ronden själv,
fortsätter Ulf.
Han tillägger att studenterna även förväntas sköta efterarbetet till ronden, dvs. remis�skrivande, utskrivning, epikrisdiktering m.m.
De har även en s.k. ”klinisk rond” när
man talar med patienter med typiska och/
eller intressanta sjukdomar samt diskuterar
fortsatt utredning och behandling.
– Alla studenter får även en egen remiss
patient till mottagningen. Då ska de gå
igenom remissen, undersöka patienten och
ge ett förslag – vanligen till mig – på den
vidare behandlingen av patienten.
Studenterna har också ett vaccinationstillfälle – var och en får, efter att ha talat

med resenären om vart denne ska resa, ge
förslag på vilken vaccination som ska ges
och dessutom utföra själva vaccinationen.
De följer även med jouren, och konsultläkare och skriver in patienter på avdelningen.
Utöver detta ingår även en demonstration
på bakt lab.
Hade farhågor om tidsbrist

Av de regionslektorer som finns för termin
åtta, finns det dock ingen lektor i just infektionsmedicin, berättar Helena Palmgren.
– Lektorkompetenta läkare ute på de tre
sjukhusen fick söka, och det hela var klart
2011, säger hon.
Det ska inte vara någon som helst skillnad
på utbildningen beroende på om man går i
Umeå eller ute i regionen.
– Den kliniska tjänstgöringen är inget
problem – kliniskt kompetenta infektionsläkare finns på samtliga ställen, fortsätter
Helena.
Hon framhåller också att studenterna
redan tidigare har kunnat göra sin kliniska
tjänstgöring på annan ort, till exempel hemorten.
När det gäller den akademiska delen så
har det däremot varit mer diskussion inför
införandet av RLU.
– Regionklinikerna upplever sig underbemannade, och hade initialt därför svårt
att se att de skulle ha tid till att ta hand om
studenterna, vad det akademiska beträffar.
Mindre grupp är en fördel

För att det ska bli likvärdigt ligger nästan
alla föreläsningar på webben. Dessutom har
man vissa liveföreläsningar, som då ges via
videolänk, oftast från Umeå. Visserligen är
denna interaktiv – dvs. studenterna som
sitter ute på länssjukhusen har möjlighet
att ställa frågor – men Helena tycker ändå
det inte riktigt är samma sak som att sitta i
den sal där föreläsningen ges.

Den kliniska tjänstgöringen är
inget problem – kliniskt kompetenta infektionsläkare finns
på samtliga ställen.
Helena Palmgren

– Dessutom har det varit en del teknikstrul, tillägger hon.
Men det är en fördel för de utlokaliserade
studenterna att de inte är så många – totalt
är de tio på varje sjukhus.
– I Umeå är det 70 studenter, och det är
väldigt mycket. Det var detta som låg till
grund för regionaliseringen – vi skulle få
100 studenter, och det fungerar helt enkelt
inte, slår Helena fast.
Hon påpekar att hon har arbetat med
undervisning sedan början av 90-talet, och
att det har blivit trängre och trängre för
studenterna att få träffa patienter.
– Dessutom har den kliniska undervisningen ställt allt högre krav på den kliniska
läraren.
”Jag blir mer sedd”

Gertrud Edler och Zandra Bennmar går
nu termin 9 i Östersund. Båda har sökt sin
placering här.
– Umeås mål är att placeringen i första
hand ska vara frivillig. Jag tror på utlokaliseringstanken, och Östersund passade mig
bäst, säger Zandra.
– Fjäll och skidåkning lockade mig, och
dessutom kommer jag härifrån, förklarar
Gertrud.
De tycker båda att det fungerar bra, de
anser sig mycket väl mottagna och är mycket
nöjda med den infektionskurs de har läst här.
– Kursen är bra och rolig – genomtänkt
och konstruktiv, säger Gertrud.
Det ska vara kostnadsneutralt för studenterna att gå läkarutbildningen ute i regionen,
och Gertrud och Zandra kan intyga att det
faktiskt är på det viset.
De håller även med Helena om att de
mindre grupperna, jämfört med i Umeå,
är en stor fördel.
– Jag blir mer sedd som student, jag får
mer av det kollegiala och får se och lära mig
mer, understryker Zandra.

Det är stimulerande att ha
ett gäng blivande kollegor
som man kan väcka intresset
för infektion hos!
Ulf Ryding

De flesta av föreläsningarna i Umeå finns
att tillgå i streamat format på webben, och
Zandra tycker att det är bättre än de som
ges ”live” via videolänk.
– Det är min personliga åsikt. De streamade föreläsningarna kan man pausa för
att göra anteckningar, spola tillbaka för att
ta om något och så vidare, förklarar hon.

Bortsett från det, tycker båda studenterna
att de har blivit väldigt väl mottagna även
av all övrig personal.
– Sjuksköterskorna var bekymrade innan,
och var rädda för att det skulle bli tidsödande. Men vi skapade en organisation för
att möta det, säger Ulf.
Problem med områden som saknas

Väl mottagna

Ulf Ryding, som är ämnesansvarig för infektion i Östersund, har handledarutbildning
och tycker det är kul med den regionaliserade läkarutbildningen. De flesta som
arbetar på sjukhuset håller med honom,
säger han.
– Det är stimulerande att ha ett gäng blivande kollegor som man kan väcka intresset
för infektion hos!
Men när man diskuterade det innan man
drog igång, var dock entusiasmen delad. Hur
skulle man kunna ta hand om studenter på
ett bra sätt i en liten verksamhet?
– Det fanns initialt farhågor, men idag
tycker de flesta att det är bra. AT-läkarna var
dock rädda för att bli åsidosatta.
– Det har hänt att AT-läkarna har fått
handleda oss ibland, och det vet jag – och
förstår – att de är missnöjda med. Det är ju
inte deras uppgift, säger Gertrud.

Det har hänt att AT-läkarna
har fått handleda oss ibland,
och det vet jag – och förstår
– att de är missnöjda med.
Det är ju inte deras uppgift.
Gertrud Edler

Den stora skillnaden för studenterna i Östersund, vad infektionskursen beträffar, är att
studenterna där under kursen har fått ha
egen mottagning, egen rond och en egen
vaccination, sammanfattar Ulf.
Det är ingen tvekan om att Gertrud och
Zandra är mycket nöjda med kursen, men
de påpekar att alla kurser inte har varit av
lika hög kvalitet. Vi frågar dem därför om
det finns några områden där det är svårare
att tillgodose utbildningen utanför universitetsorten.
– Det är i så fall de områden som inte
finns på orten. Här i Östersund finns ingen
onkologi, ingen thoraxkirurg, neurokirurgi
och mycket lite geriatrik, svarar Gertrud.
Helena Palmgren i Umeå instämmer i
detta.
– Thorax och neurokirurgi finns bara här
i Umeå. Klinisk mikrobiologi har vi problem
med, och virologi finns inte alls ute på de
andra sjukhusen.
Professorn i virologi, Fredrik Elgh, har
haft föreläsningar på video. Men Helena
säger att han har uttryckt att han inte tycker
det är lika bra.
Slutexamination i Umeå



Clas Ahlm berättar att de vid behov också
kan skicka en lärare som kommer ut till
länssjukhusen.
– När det gäller pedagogiken så är den
kliniska handledningen inget problem på
de andra orterna. Men videoföreläsningarna är naturligtvis en pedagogisk nackdel,
medger han.

INFEKTIONSLÄKAREN 4 • 13

5

ANNONS

Relationen pedagogik-teknik blir ändå
intressant när man har fyra utbildningsorter – som dessutom befinner sig på långt
avstånd från varandra.
– Men vi har nu provat att vända oss
enbart till en grupp på ett sjukhus i taget,
med läraren här i Umeå. Det verkar lovande
att satsa vidare på.
Vad case-metodiken beträffar så genomförs den idag lokalt – men själva casen framställs i Umeå.
– Jag hoppas att vi i framtiden ska kunna
samverka även i framtagandet av dem. Vi
ska inte bara samarbeta i forskningen, utan
också i undervisningen. Det kan ge intressanta spin-off-effekter.
Det är, som redan påpekats, Clas som har
ansvaret för den praktiska slutexaminationen
OSCE (Observed Structural Clinical Skills
Examination) under termin åtta.
– Den görs i termin 6, 8 och 11 – och
då kommer studenterna hit. Jag rättar inte
duggor, men samlar in resultaten för hela
terminen, förklarar han.
Räknar med hjälp till framtida rekrytering

– Hittills har det inte varit problem med att
hitta de 30% av studenterna i Umeå som är
villiga att flytta ut, säger Helena.
– Det fanns en oro för det innan vi började, men personligen trodde inte jag att
det skulle bli några bekymmer.
Zandra tror personligen att hon får en
bättre praktisk utbildning i Östersund.
– I Umeå kanske man får se lite mer
exceptionella saker, men det tycker inte jag
är det viktigaste under en grundutbildning,
säger hon.
Ekonomiskt går det inte riktigt ihop för
landstinget, men de räknar med att organisationen ska kunna hjälpa till med ett
annat stort problem: Att säkra den framtida
rekryteringen.
– Ortopedin som jag har varit med om
här, har gjort att jag funderar på att bli
ortoped senare, berättar Gertrud.
Både hon och Zandra säger att de mycket
väl kan tänka sig att arbeta på Östersunds
sjukhus i framtiden.
Gynnar FoU

– För landstinget har organisationen en
effekt på rekryteringen, men för de landstingsanställda läkarna på de här sjukhusen
har det tagit tid och kraft – och inneburit
ett ökat ansvar, säger Clas.
Ändå ser de flesta detta som positivt, eftersom de får ta hand om unga blivande kollegor
och även får en egen kompetensutveckling.

I Umeå kanske man får se
lite mer exceptionella saker,
men det tycker inte jag är det
viktigaste under en grundutbildning.
Zandra Bennmar

– Tanken är att man ska skapa en akademisk miljö på de här tre sjukhusen. Det
har det funnits tidigare i vissa ämnen, men
saknats i andra.
Därför gynnar regionaliseringen av läkarutbildningen FoU, och det knyter de olika
landstingen lite närmare varandra.
– Vilka konsekvenser det kommer att få
för sjukvården vet jag inte, men jag tror de
kommer att vara positiva.
Clas berättar att han var runt på alla sjukhusen förra året och talade med alla ämnesansvariga och schemaläggare. De har även
haft månadsvisa möten via videolänk under
terminens gång.
– Det verkar som om det går bra, tack
vare omsorgsfull planering.
Han tillägger att han vill rosa alla kollegor på de olika infektionsklinikerna för
det fantastiska arbete de har gjort, trots
knappa resurser.
– Där har vi i Umeå fått en utmaning:
Att göra lika bra ifrån oss när det gäller
bemötande, klinisk handledning och att ”bli
sedd” som man gör på de här sjukhusen!
Många utmaningar

Vi ber Clas sammanfatta de problem man
ställts inför under resans gång.
– Sjukhusen är inte byggda för att under
nästan halva läkarutbildningen hysa läkarstuderande. Studenterna måste ha någonstans att sitta, studera och så vidare. Därför
har de mottagande sjukhusen fått ordna med
lokaler för detta.
– Detta har de gjort i samråd med regionaliseringsansvariga i Umeå, som förberett
frågan efter beslutet att starta RLU.
Tekniken har varit en ständig utmaning.
Bemanningen kan också vara ett problem,
eftersom en del ämnen inte finns eller är
tunt bemannade.
– Avstånden är också ett problem. Det
kan ta sex timmar att ta sig hit från Östersund, och det är även kostnader i samband
med det.

Han påpekar dock att det går att genomföra – men att det kräver mycket arbete.
Vi frågar vad han skulle ge för råd till ett
annat universitetssjukhus som vill starta upp
regionaliserad läkarutbildning.
– De är välkomna att komma hit till oss
för att se och lära – bl.a. för att slippa göra
om en del misstag som annars är oundvikliga, svarar Clas.
Studenter har fått vikariat

Arbetet kräver noggrann planering, entusiasm, stöd från huvudmän och ansvariga
på olika nivåer.
– Det krävs också att man kontaktar och
diskuterar genomförandet med alla yrkeskategorier på de sjukhus som ska ta emot
studenter. Vår erfarenhet är att när man
sätter sig ner och samtalar blir de flesta som
kanske initialt är tveksamma ändå positiva.
Det är mycket som är nytt för länsdelssjukhusen: De ska ha akademiskt ansvar
för undervisning och de ska ha lokaler och
infrastruktur på plats.
– Medicinska fakulteten anställer lektorerna, men de har en klinisk del på 30%
som är landstingsfinansierad.
Clas tror att det här bara är början på en
utveckling som vi kommer att få se mer av
i framtiden.
– Och sjukhusen har redan erbjudit vikariat till de här studenterna. De ser dem som
framtida blivande medarbetare, understryker
han.
Vi avslutar med att fråga Gertrud vilket
råd hon skulle ge till en student i Umeå som
erbjuds att läsa på ett länssjukhus. Ska denne
anta det – eller välja att stanna kvar i Umeå?
– Det blir nog bra vilket som, men jag
tycker personligen att det är skönt med en
mer personlig kontakt med handledaren,
som jag har fått här i Östersund, svarar
Gertrud.
Per Lundblad

ANNONS

Infektionskliniken i Östersund –

mottagare av Svenska Infektionsläkarföreningens
kvalitetspris 2013

Förra året inrättade Svenska Infektionsläkarföreningen ett kvalitetspris för att
stimulera arbetet med registren.
Det var infektionskliniken i Borås som
blev först att få priset.
I år var det infektionskliniken i Östersund som blev utsedd att ta emot det.

M

otiveringen var att man – jämfört med tidigare – hade ökat
täckningsnivån påtagligt.
Det var vid chefmötet i Solna den 10–11/10
som priset delades ut av Per Arneborn, kvalitetsansvarig.
Infektionsläkare gratulerar kliniken i Östersund, och har ställt några korta frågor
till verksamhetschef Jessica Nääs samt Ulf
Ryding, öl och medicinskt ledningsansvarig.
Hur har ni arbetat för att förbättra inmatning
av patienter i registren?
– Vi har lagt över själva registerregistreringen
på våra sekreterare utifrån pappersunderlag
från läkargruppen. Därtill har en av våra
läkare – Lisa Fohlin – varit mycket drivande
i att uppmuntra kollegorna till att nedteckna
underlaget för registrering.
Vi har också satt upp information angående registren på vårdavdelningen, mottagningen samt i vårdrummen. Informationen

är även översatt till engelska, arabiska samt
tigrinja – dvs. de minoritetsspråk som vi
oftast ser hos oss. På det viset anser vi att
patienterna är informerade om registren; vi
behöver inte tillfråga varje patient.
Är det något av dessa kvalitetsregister som
är bättre än de andra att arbeta med – eller
sämre?
– Pneumoni går ganska fort att fylla i. Endokardit och meningit är omfattande, men å
andra sidan är det relativt få patienter det
handlar om. Artrit samt sepsisregistret har
vi hitintills varit dåliga på att använda.
Har ni någon delansvarig för varje delregister?
– Ja, den som är ansvarig för respektive
område är också ansvarig för att vara pådrivande för det aktuella registret och sammanställa resultat.
Hur mycket använder ni registren i
kvalitetsarbetet på kliniken?
– Hittills har det varit lite, det är först under
2013 som vi börjat få fart på registreringen.
Tanken är att vi ska jämföra våra resultat mot
rikets nu när vi börjar få upp volymen. Vi har
vidare planer på att införa ett ”sepsislarm”
då registreringen i registren är ett sätt att se
om tid till första dos antibiotika minskar

efter införandet. Möjligen kan man även
titta på mortalitetsskillnader.
Finns det ytterligare förbättringar ni kan göra?
– Ja. Förbättrad återföring av registerdata
till kliniken ökar sannolikt motivationen
till att fylla i dem. En kontrollfråga inlagd
i datajournalen eller en feedback från sekreterare till läkare om att registreringen inte
är gjord, är några sätt att öka registreringen.
Vad ska ni använda pengarna till?
– Dels till förberedelse inför Infektionsveckan 2015 (ökat deltagande på Infektionsveckan 2014 i Gävle) men även till att
satsa på fortbildning av sekreterargruppen.
Till sist – hur känns det nu, efter att ha blivit
mottagare av kvalitetspriset?
– Det var verkligen kul! Vi var medvetna om
att vårt arbete med registren släpade efter,
och det känns mycket roligt att på det här
sättet få ett bevis på att vårt målmedvetna
utvecklingsarbete också har gett resultat.
Dessutom peppar det oss naturligtvis i vårt
fortsatta arbete med att utveckla arbetet med
kvalitetsregistren!
Per Lundblad
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Enkel standardvårdplan för pneumoni
– för säkerhets skull
Introduktion

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås/Skene har
en klinikövergripande processorganisation
med syfte att säkerställa enhetlig vård med
hög kvalitet för respektive diagnos oavsett
på vilken klinik patienten vårdas (Figur 1).
Processorganisationen leds av en utvecklingschef som har övergripande ansvar över
processledarna som är läkare och som med
hjälp av multiprofessionella och klinikövergripande team driver förbättringsarbetet.
En av dessa processer ansvarar för vården av
lunginflammation som är en vanlig diagnos
på sjukhuset och leder till mer än 1000
vårdtillfällen per år. Förutom antibiotikabehandling är många andra medicinska
insatser av betydelse för vårdens kvalitet vid
pneumoni. Exempelvis vet vi att mätning av
andningsfrekvens är viktigt för att identifiera
patienter med allvarlig sjukdom [1], att
antibiotikabehandlingen bör ges i god tid
[2] och att bensylpenicillin i normalfallet
är förstahandsval [3]. Adekvata odlingar
behövs för att bekräfta misstänkt etiologi
men också som underlag för handläggningen
vid terapisvikt. Sjukgymnastisk insats är
angeläget för ge andningsinstruktioner och
för att att mobilisera patienten [4] och rök
anamnes måste tas för att vi ska kunna ge
stöd till rökavvänjning. Vårdprogrammen
är många [3] [5] [6] [7] och väl tillgängliga,
men i likhet med hur det är med många
andra diagnoser kan det vara svårt att få ut
riktlinjer i praktisk tillämpning [8].

Figur 1.

Figur 2.

Metod

identifieras. Elektroniskt med hjälp av
dataprogrammet Cognos och manuellt har
data tagits fram ur patientjournalerna första
veckan varje månad sedan 2010 för fortlöpande återkoppling av resultat till respektive
avdelnings personal och chefer.

Resultat

Enkel standardvårdplan för slutenvård vid
pneumoni har tillämpats sedan början av
2010. Av de patienter som sedan dess ordinerats antibiotikabehandling på misstanke
om pneumoni har det hos drygt 50% doku-

INFEKTIONSLÄKAREN 4 • 13

11



Viktiga parametrar avseende god vård av
samhällsförvärvad pneumoni har valts ut
till en checklista i pappersform kallad Enkel
standardvårdplan för slutenvård vid pneumoni
(Figur 2) som signeras manuellt allteftersom respektive åtgärd har genomförts och
dokumenterats på ett standardiserat sätt i
den elektroniska patientjournalen Melior.
SAI är ett dataprogram som är kopplat
till Melior och fungerar så att indikationen
för all antibiotikaordination registreras vilket
i praktiken blir en notering av preliminär
diagnos. Systemet beskrivs ytterligare i en
annan artikel i detta nummer. Med hjälp
av SAI kan patientgruppen med preliminär
diagnos ”Samhällsförvärvad pneumoni”

ANNONS

menterats användning av enkel standardvårdplan i journalen. Vi har använt första
veckan i varje månad som mätperiod, dvs.
data har analyserats hos ca 25% av aktuella
patienter och den undersökta populationen
uppgår till 1040 patienter. Ett flertal av
valda kvalitetsparametrar har mätdata med
signifikant bättre resultat när den enkla
standardvårdplan hade använts jämfört med
när den rekommenderade användningen
hade förbisetts; registrering av andningsfrekvens (98 vs 89%), dokumentation av
rökanamnes (56 vs 29%) och konsultation
av sjukgymnast (65 vs 37%) (Diagram 1).
Patienter med standardvårdplan var oftare
adekvat odlade (52 vs 17%) och hade också
något oftare fått rekommenderat förstahandsval av antibiotika, PcG eller PcV (82
vs 71%) (Diagram 2). Antibiotika var hos
dem också i högre utsträckning givet inom
4 timmar efter ankomst till sjukhus (56 vs
40%) (Diagram 2).
Vi har använt hela patientgruppen med
preliminär pneumonidiagnos vid uppföljning av vårdkvalitet. Vid jämförelse av
effektdata såsom vårdtid och mortalitet
har i huvudsak istället subgruppen av patienter med pneumoni som huvuddiagnos i
epikris studerats. Dessa utgör ca 51% av
hela materialet. Även i denna population
ses skillnader till fördel för den enkla standardvårdplanen med både kortare vårdtid
(6,2 vs 6,6 dagars medelvårdtid) och lägre
mortalitet (3,4 vs 5,4%), men skillnaderna
är inte statistiskt signifikanta. Användningen
av enkel standardvårdplan har successivt
ökat allt sedan den introducerades och vi
kan också se generellt förbättrade resultat
i vårdkvalitet när vi jämför alla patienter
årsvis (Diagram 3).

Diagram 1.

Diagram 2.

Diagram 3.

Diskussion

Sammanfattning
En enkel standardvårdplan i form av en manuell checklista i pappersform har använts
som ett stöd för att förbättra kvaliteten vid vård av patienter med lunginflammation.
En diagnosbaserad processorganisation och processen ”Att vårda patienter med pneumoni” har varit basen och förutsättningen för standardvårdplanens implementering.
Dataprogrammet SAI har varit till ovärderlig hjälp för att identifiera patientgruppen
med lunginflammation som preliminär diagnos och därmed möjliggöra uppföljning.
Flera valda mått på vårdkvaliteten har visat bättre resultat i den population som
fått vård med standardvårdplan jämfört med när den inte tillämpats.



Samhällsförvärvad pneumoni är en vanlig
sjukdom och drabbar årligen cirka 1 procent av befolkningen men i högre åldrar
betydligt fler. Andelen sjukhusvårdade
anges till 20–40% och på svenska infektionskliniker har mortaliteten på senare år
varit 3,5-6%. Kvalitetsarbetet kring denna
vanliga diagnos är angeläget och på SÄS
är det processen ”Att vårda patienter med
pneumoni” som ansvarar. Det finns många
vinster i att på ett sjukhus ha en enhetlig
struktur för handläggning av diagnoser som
vårdas på flera olika kliniker. Den processorganisation som finns på Södra Älvsborgs
Sjukhus har varit en viktig förutsättning
för genomförandet och uppföljningen av
standardvårdplanen.
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Alla patienter som primärt får insatt antibiotika mot misstänkt pneumoni har inte
denna diagnos men som population för att
mäta kvaliteten på vårdinsatser lämpar den
sig utmärkt. Det är viktigt att vi gör det vi
ska när den preliminära diagnosen är satt.
Dock är populationen heterogen och omfattar allt från unga friska med insjuknande i
mycoplasmapneumoni till åldrade patienter
med terminal grundsjukdom såsom malignitet eller hjärtkärlsjukdom. För att värdera
nyttan av tillämpad standardvårdplan är
den subpopulation som får pneumoni som
huvuddiagnos i epikris något mer homogen
och därför bättre för att mäta effektdata.
Även hos denna population var vårdtiden
något kortare och mortaliteten lägre hos
patienter som vårdats med hjälp av standardvårdplan. Dessa skillnader är inte statistiskt signifikanta men ändå uppmuntrande.
Kanske är det rent av så att bättre vård ger
bättre resultat?

Under det närmaste året kommer det så
kallade ”Infektionsverktyget” introduceras
på många svenska sjukhus. Infektionsverktyget har samma principiella uppbyggnad
som SAI och innebär nya stora möjligheter vad gäller registrering av vårdrelaterade
infektioner och antibiotikaförskrivning
men kan också användas i det allmänna
kvalitetsarbetet av antibiotikabehandlade
infektionssjukdomar, exempelvis pneumoni.
Vi har visat att Enkel standardvårdplan för
slutenvård vid pneumoni kan fungera som ett
värdefullt kvalitetshöjande verktyg i vården
av patienter med lunginflammation och en
ny upplaga med likartad utformning planeras som ett samarbetsprojekt på sjukhusen i
Västra Götalandsregionen.
Anders Lundqvist
Infektionskliniken SÄS Borås
Processledare för processen
”Att vårda patienter med pneumoni”
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Registering av VRI och antibiotika
– Fem års erfarenheter av SAI
Introduktion

• Preliminär diagnos; denna hämtas ur en
begränsad rullista (cirka 10 diagnoser
inklusive ”annan infektion”).
Svaren plus patientuppgifter, datum och
avdelning för ordinationen överförs till SAIdatabasen. Från journalen görs dessutom
filöverföring 1 gång per dygn av vårdtillfällen
med avdelning och datum samt epikrisdiagnoser. Data registrerade i SAI blir omedelbart tillgängliga och lätta att bearbeta i
Microsoft Excel.

Registreringsmetodik

Tillämpning

En koppling har skapats mellan den elektroniska patientjournalen (Melior) och en
färdigutvecklad databas för uppföljning av
antibiotika och infektioner, SAI (Neotide
Ab). Vid ordination av antibiotika i journalens läkemedelsmodul aktiveras – utifrån
den ATC-kod som är kopplad till antibiotika
– en popup-ruta (Figur 1-3). Två tvingande
frågor måste besvaras innan man går vidare
i journalarbetet:
• Övergripande indikation; rör det sig om
en infektion som är samhällsförvärvad,
vårdrelaterad eller är indikationen profylaktisk användning?

Registreringsapplikationen har uppfattats
som lättanvänd, föga tidskrävande och inte
inkräktande på ordinarie journalarbete.
Mottagandet hos sjukhusets läkare har varit
mycket gott och användningen av data har
kunnat användas i sjukhusets kvalitetsarbete
på många olika sätt. Dialog med användare
har också initierat förbättringar av SAI, t.ex.
tillägg av nya diagnoser i rullistan.
I sjukhusets förbättringsarbete har resultaten
i huvudsak använts inom tre olika områden:
• Mätning av vårdrelaterade infektioner.
• Antibiotikaanvändning.
• Handläggning av utvalda infektioner.



Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en
stor andel av undvikbara skador i vården [1].
Vid prevalensundersökningar av patienter
som vårdas inneliggande på sjukhus påvisas
VRI i ca 9% [2]. En systematisk registrering
av VRI, åtföljd av analys och återkoppling
till berörda personalgrupper, leder till sänkt
förekomst av VRI [3].
Vi vet alla att antibiotikaresistens innebär
ett tilltagande hot mot modern sjukvård.
Behovet av antibiotika kan också förväntas
tillta pga. befolkningsökning, åldersstruktur
och den medicinska utvecklingen. För att
möta detta scenario ställs vi inför allt större
krav på stringens i infektionsdiagnostik och
antibiotikaförskrivning [4,5].
Tidigare har vi kunnat följa antibiotikaanvändning genom att granska förbrukningen via apoteksstatistik utan möjlighet
att relatera till förskrivningsorsak. Det är
därför glädjande att SKL introducerar ett
nytt registersystem, Infektionsverktyget, för
slutenvården i hela landet. Registrering av
indikationer för antibiotikaordination i datajournalen med det inbyggda verktyget och
överföring av data till en nationell databas

ger kunskap om diagnosrelaterad förskrivning och fungerar som mätinstrument för
vårdrelaterade infektioner (VRI). Det möjliggör också återkoppling av lokala data till
enskilda kliniker vilket är av största betydelse
för det verksamhetsnära förbättringsarbetet.
Sedan oktober 2008 har vi inom Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) använt en IT-lösning
med samma principiella uppbyggnad som
Infektionsverktyget. Vi vill därför förmedla
våra erfarenheter och resultat.
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Mätning av vårdrelaterade infektioner

Registreringen
• medger ögonblicklig eller regelbunden överblick av totalfrekvens VRI, fördelning av
VRI mellan vårdenheter och proportionell
fördelning av VRI inom vårdenheter
• skapar förutsättningar för formulering av
konkreta mål på sjukhus- eller enhetsnivå
och genom att möjliggöra riktad och målrelaterad återkoppling (Tabell I)
• utgör ett komplement till kvalitetsregister
och annan registrering
• utgör underlag för fördjupad granskning och
analys till exempel förekomst av vårdrelaterad urinvägsinfektion hos höftopererade
patienter eller postoperativa infektioner
relaterat till olika ingrepp
• ger anledning till reflexion över diagnossättning; Definieras VRI korrekt? Finns
tillräckligt underlag för diagnosen urinvägsinfektion?

Figur 1.

Figur 2.

Antibiotikaanvändning

Samtidigt med SAI infördes en ny sjukhusövergripande riktlinje för antibiotikaanvändning
och denna introducerades genom en informationskampanj inom ramen för ett projekt
kallat ”Klokt antibiotikaval”. Återkoppling till
verksamheterna har varit helt avgörande för
att uppnå förändringar. Vi har arbetat med;
• sjukhusövergripande kvartalsrapporter
publicerade på intranätet samt via e-post
till sjukhusets läkare
• kvartalsrapporter till enskilda kliniker
• utbildningsmöten för läkare
I nära tidssamband med att SAI infördes
noterades drastiska förändringar i hur antibiotika ordinerades på sjukhuset. Mest påtaglig
var minskningen av andelen cefalosporiner
respektive ökningen av bensylpenicillin. I ett
nationellt perspektiv hade SÄS tidigare en cefalosporinanvändning som var mycket hög. Efter
införande av SAI minskade användningen
snabbt till att vara bland de lägsta i landet.
Tyvärr har vi dock efterhand sett en successiv ökning i användningen av piperacillintazobactam de senaste åren (Figur 4). Vi har
heller inte lyckats minska den totala antibiotikakonsumtionen. SAI kan dock hjälpa oss att
analysera varför och påverka fortsättningen.
Handläggning av utvalda infektioner

Med utgångspunkt från de preliminära diagnoserna i SAI kan patientgrupper identifieras
vilket möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete genom journalgranskning. Även om den
preliminära diagnosen inte alltid är korrekt är
ändå de patienter som fått sin diagnos i SAI
en bra population för att värdera den kliniska
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Figur 3.

Figur 4.

Tabell I. Sjukhusövergripande mål samt utfall för antibiotikabehandlade VRI 2010-2012.
2010

VRI (% av vårdtillfällen slutenvård)

2011

2012

Mål

Utfall

Mål

Utfall

Mål

Utfall

<5,5%

5,4%

<5,5%

4,9%

<5,2%

4,0%

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
(Procentuell minskning av antal
jämfört med 2009)

-

-

10%

21%

17%

32%

Postoperativa infektioner
(Procentuell minskning av antal,
jämfört med 2009)

-

-

10%

10%

13%

15%

Sammanfattning
Ett system med tvingande registrering av vårdrelaterade infektioner kopplad till
ordination av antibiotika i datajournalens läkemedelsmodul har under fem år prövats
vid Södra Älvsborgs Sjukhus.
Kunskap om preliminär-diagnoser vid antibiotikaordination underlättar Strama-arbetet.
Handläggningen av enskilda preliminärdiagnoser kan kvalitetsgranskas utifrån
registrerade data.
Utfallsdata kan praktiskt användas i sjukhusens ledningsarbete.
Vår erfarenhet av SAI innebär att vi tror att införandet av Infektionsverktyget, ett
nationellt dataprogram för registrering av VRI och antibiotika, kommer att vara mycket
värdefullt i arbetet för förbättrad vårdhygien och antibiotika.

dera och förbättra verksamheten [6] En
viktig komponent i detta sammanhang är de
strategiska mål som formuleras i sjukhusens
verksamhetsplaner och som fortlöpande följs
upp i klinikernas delårsrapporter.
Vid SÄS har specifika strategiska mål/
mätetal inom områdena ”vårdhygienisk
standard” och ”antibiotikaanvändning”
sedan flera år tillbaka integrerats i sjukhusets styrning. Utöver mått på utförda
aktiviteter – t.ex. patientsäkerhetsdialoger,
mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner, egenkontroller av vårdhygienisk
standard – är det angeläget att också fortlöpande och på ett enkelt sätt kunna följa
prioriterade utfallsmått avseende VRI och
antibiotikaanvändning. Figur 2 illustrerar
hur SAI har använts i detta syfte.
Ett ledningssystem ska också säkerställa
en direkt återkoppling till berörda kliniker. Därför har det vid SÄS sedan 2010
genomförts obligatoriska årliga dialogmöten
mellan klinikledningar, antibiotikaansvarig
läkare och vårdhygienisk expertis. För att
möjliggöra ett strukturerat Strama-arbete på
sjukhuset har det avsatts öronmärkta medel
för finansiering av 0,25 infektionsläkartjänst.
Vi vill gratulera den svenska sjukvården
till införandet av Infektionsverktyget. Utifrån erfarenheterna på SÄS vill vi påtala
vikten av att man lokalt skapar en tydlig
organisation för analys och återkoppling
av data. Verktyget har stor potential men
nyttoeffekterna nås först när man lyckas
etablera en systematisk uppföljnings- och
förbättringskultur på sjukhus-, klinik- och
enhetsnivå.
Anders Lundqvist
Överläkare, Infektionskliniken
Hans Ahrne
Överläkare, Utvecklingsstaben

handläggningen. Man får därmed ett slags
”Intention to treat-analys” i kvalitetsarbetet.
SÄS har kompletterat den traditionella
linjeorganisationen med en klinikövergripande processmatris som utgår från vissa
diagnoser för att erbjuda likartad vård av god
kvalitet oavsett vilken klinik patienten vårdas
på. Två processer rör infektionsdiagnoser,
sepsis och pneumoni, och SAI har varit en
ovärderlig hjälp i deras förbättringsarbete.
Pneumoniprocessen beskrivs i en separat
artikel i detta nummer.
SAI har också använts för annat infektionsrelaterat kvalitetsarbete på sjukhuset och
möjliggjort projekt för ST-läkare, AT-läkare
och sjuksköterskor. Exempel på projekt är
sepsis på Medicinkliniken, kinolonbehandlad

urinvägsinfektion, antibiotikaprofylax på
Öronkliniken och Hudkliniken, vårdrelaterade infektioner på Kvinnokliniken och urinvägsinfektioner på Rehabiliteringskliniken.
Diskussion

Tillgång till en IT-lösning för registrering
och analys av samhällsförvärvade och vårdrelaterade infektioner samt diagnosrelaterad
antibiotikaförskrivning har inneburit ett
ovärderligt tillskott i sjukhusets systematiska
förbättringsarbete. Därutöver har verktyget
haft en given plats i förvaltningens övergripande styrning och uppföljning.
Med stöd av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvär-

Lisbeth Karlsson
Överläkare, Vårdhygien
Samtliga Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS Borås
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3. Nosocomial infection surveillance and control
policies. Gastmeier P. Curr Opin Infect Dis. 2004
Aug; 17(4):295-301.
4. Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. regeringsproposition 2005/06:50.
5. Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen 2011-3-14
6. SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
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Infektionsläkarföreningen och infektionskliniken
i Gävle välkomnar er alla till Infektionsveckan
i Gävle konserthus 2–5 juni 2014!
Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är abstrakt från deltagarna. Vi kommer att arrangera posterutställning och muntliga presentationer baserade på inskickade abstrakt. Vi välkomnar abstrakt
utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar. Man behöver inte vara läkare eller medlem
i Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Det som presenteras kan röra sig om ett forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form. Abstrakt från vårdhygienläkare, smittskyddsläkare och mikrobiologer uppmuntras. För ST-läkare ingår numera ett
vetenskapligt arbete i specialistutbildningen. Detta arbete bör absolut presenteras som ett abstrakt
på Infektionsveckan. Abstrakt behöver inte vara ”original”. Om man tidigare deltagit med en presentation eller en poster, t.ex. vid ett större internationellt möte, kan materialet återanvändas för
Infektionsveckan. Vi vill veta vilken forskning som pågår i Infektionssverige! Alla abstrakt kommer att
bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse som avgör vilka som bör presenteras som muntlig
presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange vilket av dessa alternativ
som önskas kommer också att finnas.
Möjlighet att skicka abstrakt elektroniskt kommer att starta via Infektionsläkarföreningens
webbsida (www.infektion.net) från och med 1 januari och hålla öppet till och med 1 mars 2014.
Instruktioner kommer då också att finnas tillgängliga på webbsidan. Alla godkända abstrakt kommer
att publiceras på webbsidan i mitten av mars.
Anmälan till Infektionsveckan via webbsidan startar också 1 januari 2014.
Slutgiltigt program för mötet kommer att vara tillgängligt via webbsidan från och med 1 december
2013.
Vänlig hälsningar
Johan Westin
Vetenskaplig sekreterare
Infektionsläkarföreningen
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Fallbeskrivning

Dengueinfektion – fallrapport
och riktlinjer för handläggning
En 26-årig kvinna insjuknade ca 4 dagar efter hemkomst från Sri Lanka med feber, illamående
och huvudvärk. Efter två dygn tillkom värk i hela kroppen, sveda vid miktion samt kräkningar.
Kvinnan sökte då på sin vårdcentral.

D

et framkom att hon vistats under
2,5 veckor på Sri Lanka, mest i
stadsmiljö och på stranden men ej
på landsbygd eller i djungelmiljö. Kvinnan
hade hälsat på släktingar, varav en hade varit
sjuk med feber. Hon hade inte tagit malariaprofylax, men detta var inte rekommenderat för området. Hon var vaccinerad mot
hepatit A och B. Sambon, som varit med
på resan, mådde bra och hade gjort så hela
tiden. Kvinnan hade sedan tidigare levaxinbehandlad hypotyreos men var i övrigt frisk.
I status noterades temp 38,2, värk vänster
flank och viss palpationsömhet vänster vad.
TPK 128 (160–390), CRP 49, urinsticka
med lätt förhöjda leukocyter, erytrocyter
och albumin, negativ nitrit. Hon insattes
på ciprofloxacin 500 mg 1x2 i 10 dagar på
misstanke om pyelonefrit.

dengue och tyfoid samt inläggning för observation. Malaquick var negativ, liksom tjock
droppe och utstryk. Kvinnan rundodlades
och insattes på cefotaxim. Lungröntgen
visade en mindre mängd pleuravätska, inga
infiltrat. Utvidgad provtagning för CMV,
EBV, hepatitserologi och HIV planerades
till följande dag.
Morgonen efter var kvinnan afebril, men
något låg i blodtryck, 98/60. Fortsatt förhöjt
Hb 158, trots att hon erhållit 3l Ringeracetat
sedan inkomst kvällen innan. Hon var trött
och tagen och blödde näsblod. Petekier
kunde ses bl.a. på armar, i gommen och på
underbenen. Tourniquet-test var positivt.
Blodprover enligt följande: Hb 158 (117153), EVF 0,48 (0,35-0,46), LPK 3,8, TPK
5. PK 1, APTT 52. Sjunkande albumin,
36-29. ASAT 3,3–2,5, ALAT 1,6–1,4, LD
11–9,2, GT 1,1–2,0.

Tre dagar senare fick kvinnan tilltagande
Denguefeber misstänktes. Enligt WHO:s

klassificering bedömdes det som Denguefeber med varningstecken, dvs. buksmärtor,
kräkningar, trombocytopeni (TPK 128-165) och mukosablödningar (petekier, positivt
Tourniquet-test, näsblödning), samt stegrat
EVF (som tecken på plasmaläckage). Hon
var dessutom fortsatt nätt i systoliskt tryck
under dagen 95–105, puls 80–90 men respiratoriskt stabil.
Under första vårddygnet förvärrades
buksmärtorna. Hon var mjuk i buken men
dunköm över höger arcus och släppöm
till höger i buken. P.g.a. detta, i kombination med trombocytopeni, spontana
slemhinneblödningar och leverpåverkan,
gjordes ultraljud buk. Det visade en mindre
mängd ascites. Kraftigt ödem kring gallblåsan men inga konkrement, systemisk kolecystit. Högersidig hydronefros. Cefotaxim
byttes till piperacillin-tazobactam. En DT
buk genomfördes även senare, p.g.a. ytterli-

Kvinnan hade inkommit en torsdag kväll.

Dengueserologin togs fredag morgon. Då
var det emellertid för sent att hinna skicka
den och få den mottagen och analyserad på
SMI innan helgen. Provet skickades först
måndag eftermiddag från mikrobiologen
och analyserades därför först dagen därpå.
P.g.a. detta behandlades en svårt sjuk patient
med grav trombocytopeni och spontanblödningar under 5 dagar utan bekräftad diagnos.
I väntan på provsvar fanns även ITP och
hematologisk malignitet med som differentialdiagnoser. Kapillärdiff togs vid två
tillfällen, men var väsentligen u.a. Trombocyttransfusion gavs vid två tillfällen med
viss effekt (TPK 5–20). Kontakt togs med
hematologen och p.g.a. att diagnosen fortfarande var oklar insattes Deltison 50 mg 2x1.
Svaren från SMI visade positiv IgM och hög

IF-titer (>640) för IgG för dengue. NS1-Ag
var negativt. Tyvärr togs inte uppföljande
serologi för konfirmation. Efter svar på
serologin utsattes kortison, då det inte finns
evidens för att ge detta vid trombocytopeni
orsakad av denguefeber. Trombocyterna
hade förvisso vänt upp under pågående
kortisonbehandling, men detta sammanföll också med att det kliniska förloppet
gått från kritisk fas till återhämtningsfas.
Antibiotika utsattes och patienten kunde
skrivas ut dagen efter, efter en vårdtid på
sex dagar.
Den högersidiga hydronefrosen visade sig
vid senare uppföljning vara ett bifynd utan
klinisk signifikans.
Publicering av fallet har godkänts av patienten.


kräkningar, ca 10 per dygn, illamående samt
ömhet i buken. Hon sökte nu på akuten, där
hon omhändertogs av akutläkare. Kvinnan
hade fortsatt ta ciprofloxacin enligt ordination men inte märkt någon förbättring.
Urinodlingen som tagits på vårdcentralen var
utsvarad med ”ej signifikant antal bakterier”.
I status noterades nu temp 37,8 och en diffus
palpationsömhet i nedre delen av buken.
BT 121/71, puls 87, andningsfrekvens 24.
CRP 12. Stigande Hb 160 (tidigare 135).
Hon bedömdes vara dehydrerad, erhöll 2l
Ringeracetat på akuten, planerades för gyn
konsult och skulle sedan preliminärt hem. I
första hand misstänktes viral genes till kräkningarna. Dock ändras handläggningen när
resterande blodprover svarades ut: Hb 160
(tidigare 135), EVF 0,47 (tidigare 0,40, ref
0,35–0,46), TPK 16, LPK 2,3. ASAT 3,3,
ALAT 1,6, LD 11.
Infektionsbakjour kontaktades nu och
rekommenderade provtagning för malaria,

gare tilltagande buksymtom. Denna visade
samma fynd som ultraljudet, samt bilateralt
mindre mängd pleuravätska.

INFEKTIONSLÄKAREN 4 • 13

21

Bakgrund dengueinfektion

Dengue är en zoonos orsakad av ett flavivirus. Den sprids till människan via
Aedesmyggan. Myggan är både dag- och
nattbitare, finns ofta i närheten av bosättningar och kan förekomma såväl inomhus
som utomhus. Det finns fyra serotyper där
genomgången infektion ger immunitet mot
aktuell serotyp, men endast ett övergående
skydd mot infektioner med övriga serotyper. Reinfektion med en ny serotyp ger
enligt vissa studier en viss överrisk för svårare infektion, fall av allvarlig dengue kan
dock inträffa vid förstagångsinfektion och
en riskbedömning på individnivå är inte
meningsfull.
Dengue är spritt över stora delar av världen och ca 50% av världens befolkning
lever i endemiskt område. Infektionen är
på stark frammarsch och nya territorier
”infekteras” kontinuerligt. Ett sådant nytt
endemisk område är t.ex. ön Madeira. Varje
år smittas 50–100 miljoner människor och
ca 22 000 dör. De flesta svenskar smittas på
vanliga resmål i Sydostasien. Denguefeber är
anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.
Under de senaste åren har antalet anmälda
fall ökat kraftigt. Under 2012 anmäldes 175
fall och 2013 (t.o.m. september) finns 193
anmälda fall. Det dessutom är rimligt att
anta att en stor del av fallen i Sverige inte
diagnostiseras och anmäls.
Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är 4–10 (max 12) dagar
efter exponering. Många fall av dengue ger
endast en asymtomatisk serokonversion eller
en lättare, influensaliknande sjukdom. I de
fall man får en klinisk infektion genomgår
denna tre faser, febril fas, (och i vissa fall)
en kritisk fas och därefter återhämtningsfas
(se figur 1).
Den febrila fasen varar 2–7 dagar. Den kännetecknas av en snabbt påkommen, hög
feber, ofta tillsammans med generellt erytem,
rubellaliknande exantem, muskelvärk, ledvärk, huvudvärk, retroorbital smärta och
ljuskänslighet. Provmässigt ses ofta trombocytopeni och leukopeni. Man kan även få
halsont, rodnad i svalget och konjunktival
rodnad. Illamående och kräkning är vanligt.
Graden av symtom i den febrila fasen är
inte korrelerat till den fortsatta sjukdomens
svårighetsgrad. När den febrila fasen är över
tillfrisknar de flesta patienter.
En liten andel patienter övergår därefter
i den kritiska fasen som inträffar när febern

22 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 4 • 1 3

1

Days of Illness
Temperature

2

3

4

5

6

7

8

9

48

Re-absorption

Potential clinical
manifestations

dehydration

Shock

Hemorrhages

Overload
of fluids

Alterations in organs
Platelets

Clinical
laboratory

Hematocrit
Viremia

Serology and
virology
Stages of the illness

Ac IgM

Febrile

Critical Recovery
Leakage of
plasma

Figur 1. Illustration av sjukdomsförloppet vid dengueinfektion med avseende på kliniska
och laboratoriemässiga fynd.

avklingar och karakteriseras hos vuxna framför allt av ett ökat plasmaläckage. Detta ses
som sjunkande blodtryck och en minskning
av pulstrycket. Ödem i gallblåseväggen är
vanligt, liksom leversvullnad, buksmärtor
och illamående. Pleuravätska och ascites
förekommer ofta, framför allt efter vätskebehandling. Blödningsmaifestationer
så som petekier, mukosablödningar och
blödningar från infarter är vanligt. Även
allvarligare blödningar kan förekomma.
I lab är en stigande hematokrit ett tidigt
tecken på plasmaläckage. Kliniskt signifikant
plasmaläckage fortgår under 24–48 timmar.
Ibland progredierar den kritiska fasen till
hypovolem chock med hypotension, hypoperfusion och organdysfunktion.
Efter 24–48h i den kritiska fasen går
patienten in i återhämtningsfasen. Under de
kommande 48–72h sker en gradvis reabsorbtion av extravaskulär vätska. Symtomen går
tillbaka successivt. Blodbilden normaliseras
gradvis, även om en viss spädningsorsakad
sänkning av hematokriten kan kvarstå.
Handläggning

Det saknas utvärderade riktlinjer för falldefinition och handläggning av misstänkt
dengue utanför endemiska områden. Då
antalet fall ökar och inför kommande rese-

närsäsong, har vi i kompetensgruppen för
tropikmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset valt att lokalt göra ett försök att
använda en adapterad handläggningsrutin
från WHO:s riktlinjer från 2009, som utarbetats för endemiska områden. Syftet med
riktlinjerna är att identifiera misstänkta fall
av dengueinfektion som söker akut och
triagera dessa efter risk att progrediera till
allvarlig sjukdom och chock. Detta för att
tidigt kunna intervenera i de fåtal patienter
som har hög risknivå genom monitorering
och symtomatisk behandling, framför allt
med volymssubstutition, för att undvika
progress. Sammanfattningsvis innebär detta
att alla patienter som uppfyller falldefinitionen för misstänkt dengue (se faktaruta 1)
bör provtas med avseende på dengue, och
handläggas utifrån kliniskt bedömd risknivå
samtidigt med andra differentialdiagnostiska
överväganden.
Vid primärinfektion kan IgM påvisas
från dag 4–5 efter feberdebut och först efter
6–10 dagar är det påvisbart hos 95–98%,
varför provtagningen i akutskedet bör
kompletteras med NS1-antigen (70–80%
sensitivitet), som kan ses positivt från dag
1 efter feberdebut. Reinfektion med en ny
serotyp karaktäriseras av ett vid feberdebut påvisbart IgG, följt av en långsammare

Faktaruta 1
Falldefinition misstänkt dengueinfektion
Person som befunnit sig i dengueendemiskt territorium† inom 12 dagar före
insjuknandet som presenterar sig med feber och minst två av följande kriterier:
• Illamående
• Exanthem
• Generaliserad myalgi och artralgi
• Leukopeni
• Positivt tourniquet-test*
• något varningstecken, se faktaruta 2
och där inte annan infektionssjukdom ter sig uppenbar.
Tänkbara differentialdiagnoser skall naturligtvis utredas parallellt.
† Innefattar bl.a. hela norra Oceanien inkl. norra Australien; Sydostasien; södra Kina
inkl. Hong Kong; Taiwan; södra Asien inkl. Pakistan och Afghanistan; Saudiarabien;
Yemen; Afrika inkl. Madagaskar, La Reunion, Comoros, Mauritius och Seychellerna,
Madeira; Mellanamerika inkl. Karibien; Hawaii; Sydamerika exkl. södra Argentina och
Chile.
* Positivt då >15–20 petekier observeras/2,5cm2 på överarmen efter 5 minuters kompression med blodtrycksmanschett vid medeltrycket mellan systoliskt och diastoliskt
blodtryck. Testet är svårtolkat och har låg sensitivitet men hög specificitet.

Faktaruta 2
Varningstecken
•
•
•
•
•
•
•

Buksmärta
Ihållande kräkningar
Vätskeretention
Mucosala blödningar
Påverkat AT med slöhet eller motorisk oro
Leverförstoring >2cm
Stigande/förhöjt EVF samt lågt/sjunkande TPK

IgM-utveckling. PCR utförs inte rutinmässigt i Sverige, men kan vid behov göras
för differentialdiagnostik mot andra virala
hemorrhagiska febrar. Liksom i andra länder
kommer möjligtvis PCR i framtiden bli ett
rutinmässigt komplement till NS-1-antigen
för att öka känsligheten i tidig sjukdomsfas.
Diagnostiken utförs på Smittskyddsinstitutet (blivande Folkhälsomyndigheten) och
önskemål om NS1-detektion måste anges
på remissen liksom när provet är taget i
relation till insjuknandet.
Majoriteten av patienterna med dengueinfektion drabbas inte av några allvarliga komplikationer. WHO definierar dock
ett antal varningstecken som korrelerar till
utveckling av svår sjukdom under den kritiska fasen (se faktaruta 2) samt definierar
svår dengue till att minst ett av följande
kriterium uppfylls: uttalat plasmaläckage,
allvarlig blödning eller allvarlig organdysfunktion. Handläggningen utgår efter denna
klassificering (se faktaruta 3).
Vår patient hade enligt WHO:s klassificering dengue med varningstecken. Utöver
detta sågs även en aseptisk kolecystit, vilket
också ofta är förekommande vid svår dengue.
Maria Andersson
ST-läkare
Infektionskliniken i Östergötland
Thomas Tolfvenstam
Specialistläkare
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Faktaruta 3
Handläggning med avseende på misstänkt eller säkerställd dengueinfektion,
ej inkluderande möjliga differentialdiagnoser:
Varningstecken saknas, EVF normalt och gott AT
Kan återgå till hemmet. Skall informeras att återkomma till sjukhuset vid tillkomst av varningstecken eller minskad urinproduktion trots adekvat vätskeintag, särskilt under den kritiska fasen, dvs. 48 timmar efterföljande då febern
avtagit. Överväg daglig provtagning avseende blodstatus i samma fas.
Varningstecken föreligger. Överväg också patienter där varningstecken inte
föreligger men som har co-morbiditet, särskilt njursvikt, DM eller vid graviditet samt omständigheter då egenvård och självmonitorering i hemmet inte
fungerar.
Skall vårdas inneliggande. Bastest. Vätske- och urinmätning. EVF, TPK,
elstatus/kreatinin, glukos, koagulationsvärden var 6:e–12:e h. Kontroller
minst x 8. I.v.vätska, primärt ringeracetat. Var uppmärksam på övervätskning
i slutet av den kritiska fasen.
Vid blodtrycksfall, tecken till hypoperfusion, laktatstegring, andnings/medvetandepåverkan, organsvikt och manifest blödning.
IVA-vård, i.v. ringeracetat i bolus, obligat bastest, transfusion vb, syrgas,
antibiotika, glukos/elektrolytkorrektion etc. Snabbt fallande EVF kan indikera
blödning.
Vid handläggning av alla patienter med varningstecken eller allvarlig dengue
skall de detaljerade riktlinjerna för handläggning i ”Handbook for clinical
management of dengue”, WHO 2012 följas.

Referenser:
WHO/TDR (2012) Handbook for clinical management of dengue. http://www.who.int/tdr/publications/handbook_dengue/en/
Center for Disease Control and Prevention http://
www.cdc.gov/Dengue/ (Hämtad 2013-09-06)
Smittskyddsinstitutet http://www.smi.se/sjukdomar/denguefeber/ samt http://www.smi.se/
statistik/denguefeber/ (Hämtad 2013-09-06
resp 2013-10-17)

Tack till Sirkka Vene, avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet, för information avseende aktuell diagnostik av dengue.
Publicering av figure 1 från WHO/TDR
(2012) Handbook for clinical management
of dengue har godkänts av: Ms Dolores
Campanario, World Health Organization
Press WHP (Permissions Management and
Reprint Rights), 20 Avenue Appia, Office
4152 CH-1211 Genève 27, Switzerland.
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Fallbeskrivning

Ett ovanligt fynd
i samband med en lungtumörutredning
På vår klinik i Visby handlägger vi både infektions- och lungsjukdomar.
Hur svår gränsdragningen mellan dessa båda specialiteter ibland är visar följande fallbeskrivning.
Vi kunde följa patienten under hela förloppet då vi stod för både den lungmedicinska och den
infektionsmedicinska utredningen och behandlingen, och på så sätt lära oss mycket.

P

atienten, en 59-årig rökande kvinna
med en schizoaffektiv sjukdom som
genomgått en operation ad modum
Whipple med anledning av papillcancer
2008, vårdades för första gången på vår
klinik vid årsskiftet 2010/2011 på grund
av ett pleuraempyem. Vi fick ingen etiologisk diagnos, men patienten förbättrades
på behandling med piperacillin/tazobactam
följt av amoxicillin och skrevs ut med närmast normaliserade inflammationsparametrar. Hon kallades till röntgenkontroller och
återbesök men avböjde i båda fallen. Från
kirurgklinikens sida gjordes sedan 6 månader
senare en sedan länge planerad DT-kontroll
av buken där man kunde se en förtätning i
vänster underlob på platsen för det tidigare
empyemet. (Bild 1) Hon genomgick en
vecka senare en transthorakal punktion där
PAD talade för en så kallad”solitary fibrous
tumor”, en benign tumörform. Då man
såg en viss radiologisk progress föranledde
fyndet ändå en vänstersidig underlobsektomi
i augusti 2011 på thoraxkliniken på KS. Kort
därefter utvecklar patienten feber och söker
åter på vår klinik. Vid inkomsten ses ett CRP
på 237 och Leukocyter på 11,9 varav 8,4
neutrofila. Ungefär samtidigt anlände PADsvaret från underlobsektomin som överraskande visade en granulomatös, suppurativ
inflammation med omgivande kompakt
fibrosbildning som engagerar pleuran. Inget
malignitetssuspekt. Bilden stämmer väl med
en pulmonell manifestation av aktinomykos.
Aktinomyces är en gram-positiv, anaerob

vid och år och är högst hos medelålders män,
cirka tre gånger högre än hos kvinnor. Hos
kvinnor är aktinomykos i bäckenet en känd
komplikation vid kvarliggande IUP spiral.
Oftast bildas en abscess med omgivande
tät fibros. Det är inte ovanligt att man initialt
misstolkar förändringen som malignitet och
att diagnosen ställs på PAD efter kirurgisk
resektion. Misstanken på aktinomykos bör
väckas om en infektion recidiverar snabbt
efter en kort men initialt verksam antibiotikabehandling.
Diagnosen kan ställas utifrån den kliniska
och radiologiska bilden samt isolering av
Actinomyces i punktat eller vävnad. Man
bör dock tänka på att Aktinomyces finns i

normalfloran i slemhinnor varför ett fynd
i sig i ex bronksköljvätska inte bevisar att
det föreligger en infektion. Säkrast är om
man kan påvisa granulomen i punktat eller
histologiska preparat.
Pulmonell aktinomykos föregås ofta av ett

aspirationstillbud och pleuralt engagemang
med empyem är vanligt. Empyemet kan
även tömma sig spontant genom thoraxväggen. Det är även vanligt med mediastinal
lymfadenopati. Den radiologiska och den
kliniska bilden (hemoptys, viktnedgång)
inger mycket ofta malignitetsmisstanke.
Vid finnålspunktion är det lätt att missa
granulationerna och enbart finna fibros.



bakterie som förekommer världen över hos
människan och finns framför allt i den endogena floran på slemhinnor i munnen, colon
och vagina. Den vanligaste humanpatogena
arten är Aktinomyces israelii och under den
preantibiotiska eran var infektioner orsakade
av denna mycket vanliga. Incidensen uppskattas till mellan 1:100 000 och 1:300 000 indi-

Bild 1.
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Aktinomykos behandlas med ex BensylPc intravenöst i två veckor följt av Amoxicillin per os. En långtidsbehandling på
6–12 månader är nödvändig för att undvika
recidiv.

Bild 2.

Vår patient förbättrades raskt på Bensyl Pc
och behandlades enligt rekommendationer
i litteraturen under 2 v intravenöst med
därefter övergång till amoxicillin. Behandlingstiden planerades till 6–12 månader
utifrån kliniskt svar enligt ovan. Även denna
gång förblev (den ospecifika) punktatodlingen av vä pleura negativ vilket ytterligare
stödjer misstanken om aktinomykos. Vid
ett återbesök efter 3 månader var patienten
välmående, hade normala inflammationsparametrar och inga pulmonella symtom. Man
beslutade att behandlingen med amoxicillin
skulle fortgå ytterligare 3 månader och efter
att denna avslutades mådde patienten väl.
Våren därpå, i mars 2013 fick patienten åter

luftvägssymtom i form av hosta och dyspne.
Rtg pulm (Bild 2) och DT avslöjade en
mjukdelsförändring vid vä huvudbronk.
Givetvis misstänks ett infektionsrecidiv. Vid
bronkoskopi sågs dock en tumörmisstänkt
förändring makroskopiskt, PAD ingav stark
misstanke om skivepitelcancer. aktinomycesodlingen av bronksköljvätskan blev negativ.
Preparaten från underlobsektomin 2011
eftergranskades utan att man kunde hitta
något malignitetssuspekt då.
Den följande utredningen med PET
visade en trolig spridning till mediastinum.
Samtidigt försämrades patientens psykiska
tillstånd och hon avböjer nu all fortsatt
utredning och behandling varför denna fallbeskrivning inte riktigt vill få ett lyckligt slut.

Den illustrerar dock hur svårt det kan vara

Referenser:

ibland att differentialdiagnostiskt skilja
mellan tumör och infektion. Ett flertal
infektioner kan härma tumörer och vice
versa. Det hade varit fint att kunna bespara
denna patient ett kirurgiskt ingrepp genom
att tidigare ställa diagnosen på en infektion
som är ovanlig men lätt att behandla. Det
svåraste är som så ofta att tänka på den ...
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Aktuella avhandlingar

Virus och bakterier från norr till söder
I detta nummer har vi glädjen att presentera
två avhandlingar som framlagts under året
vilka spänner över vitt skilda områden såväl
geografiskt som innehållsmässigt. Den första
är en avhandling rörande virus och kommer
från det nordligaste universitetet i Sverige,
den andra handlar om bakterier och kommer
från vårt sydligaste universitet.

förmånen att bevista NSCMID i Aarhus tidigare
i höst fick där klart för oss hur viktig kunskap
fås fram här i Skandinavien rörande dessa
virus. Detta kan ha betydelse för kunskapsutvecklingen rörande mer medierubrikskapande
hemorragiska febrar av ovanligt slag som
Ebola, men även för t.ex. Denguefeber, som
breder ut sig alltmer över världen.

Therese Thunberg kommer från Bureå utanför
Skellefteå och är verksam som ST-läkare på
infektionskliniken NUS. Hon disputerade vid
institutionen för klinisk mikrobiologi, enheten
för infektionssjukdomar, Umeå universitet, den
20 september 2013 på en avhandling med
titeln: Studier av immunsvar och patogenes hos
Puumala-virusinfekterade patienter. (Engelsk
titel: Study of pathogenesis and immune
response in human Puumala virus infection).
Opponent var Brian Hjelle, professor/MD,
Department of Pathology, School of Medicine,
University of New Mexico, Albuquerque, USA.
I avhandlingen beskrivs vad som händer
med kroppens immunförsvar vid sorkfeber.
Resultaten är en viktig pusselbit i kampen
mot denna blödarfeber och andra liknande
blödarfebrar runt om i världen. Vi som hade

Jonas Ahl har sin verksamhet vid Infektionskliniken i Malmö där han den 1 februari 2013 försvarade sin avhandling om pneumokockinfektioner med titeln: Respiratory tract infections:
Aspects of aetiology, virulence, and communicable disease control. Fakultetsopponent var
docent Åke Örtqvist, Stockholm och professor
Inga Odenholt var huvudhandledare för Jonas.
Vi är många som minns när Malmöbarnen
drabbades av pneumokocker med nedsatt
känslighet för penicillin (PNSP) och fick stanna
hemma från dagis under långa tider. I sitt
arbete har Jonas beskrivit hur smittan sprids
från det barn som först identifierats som
bärare av dessa pneumokocker, och arbetet
har legat till grund för de rekommendationer
som numera föreligger. Virulensskillnader
hos olika serotyper diskuteras och detta har

naturligtvis betydelse för pneumokockvaccinanvändningen i samhället. Fortsatt befinner vi oss i Sverige i ett lycklig område på
världskartan vad gäller dessa bakterier, men vi
påminns ju dagligen om resistensmekanismer
som leder till svårighet inför antibiotikaval
i samband med andra bakterieinfektioner.
Jag frågar mig vid läsningen om det kan vara
så att barn lättare ”plockar upp” bakterier
märkta med resistensuttryck därför att barnens ”mikrobiom”, dvs. den normala floran,
inte hunnit mogna fullt ut och därmed inte
motverkar kolonisering lika effektivt som mikrobiomen hos vuxna? Eller visar studien hur
mycket närmare varandra de små är jämfört
med oss äldre som håller visst avstånd och
kanske tillämpar vissa basala hygienrutiner
något oftare än barnen?
Läsningen av avhandlingar ger mycket att
fundera vidare över.
Cecilia Rydén

Studier av immunsvar och patogenes hos
Puumala-virusinfekterade patienter
THERESE THUNBERG
Institutionen för klinisk mikrobiologi, enheten för infektionssjukdomar, Umeå universitet.
Disputation: 20/9 2013.
Handledare: Professor Clas Ahlm, överläkare på infektionskliniken i Umeå.
Opponent: Brian Hjelle, professor/MD, Department of Pathology, School of Medicine,
University of New Mexico, Albuquerque, USA.

Therese Thunberg
Jag arbetar som ST-läkare på infektionskliniken i Umeå och har som specialintresse
virologi och immunsvar. Min handledare
har varit Professor Clas Ahlm, överläkare på
infektionskliniken i Umeå, och bihandledare
var Jonas Klingström, forskare vid Centrum
för infektionsmedicin, KI, Huddinge samt
vid Smittskyddsinstitutet i Solna.

Vad händer i kroppen vid sorkfeber?

Studierna i avhandlingen bygger på patient-

prover. Totalt har över 100 personer från
länet bidragit, genom att lämna blod vid olika
tidpunkter under sjukdomsfasen. Blodet har
analyserats avseende olika immunceller, signalsubstanser och antikroppar. Bland delresultaten från avhandlingen framkommer att
kroppens naturliga mördarceller (NK-celler)
expanderar kraftigt första veckan efter insjuknandet. NK-cellerna, som är en viktig del i
kroppens första försvar mot virusinfektioner,
är dessutom förhöjda upp till två månader
efter tillfrisknandet. Då NK-celler normalt
försvinner snabbt efter insjuknandet, tyder
detta nya fynd på att NK-celler kan spela en
annorlunda roll i immunförsvaret än man
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Sorkfeber orsakas av Puumala-viruset som
sprids till människa från kroniskt infekterade skogssorkar. Symptomen vid sorkfeber
liknar initialt influensa, men kännetecknas
därefter av en övergående akut försämring av
njurfunktionen. Låga blodplättar är vanligt

och ungefär 1/3 av patienterna utvecklar
blödningssymptom. Runt om i världen finns
andra hantavirus som orsakar allvarlig sjukdom och ibland dödsfall hos människa.
Tyvärr finns idag ingen specifik behandling eller säkert vaccin mot hantavirus. För
att kunna uppnå detta är det nödvändigt
att förstå vad som händer i kroppen vid
infektionen. De bakomliggande sjukdomsmekanismerna, dvs. varför människor blir
sjuka, är ännu inte klarlagda. Avhandlingen
bidrar till att öka förståelsen för vad som
händer i kroppen vid hantavirus-infektion,
vilket är en viktig pusselbit för att kunna
skapa behandlingsalternativ och vaccin i
framtiden.

ANNONS

Aktuella avhandlingar
tidigare trott. Hos patienterna upptäcktes
även ett kraftigt förhöjt mördar-T-cellssvar.
Ett sådant överaktivt T-cellssvar kan vara en
bidragande orsak till sjukdomsbilden hos
patienterna. Däremot fann forskarna att
patienter med låga nivåer av IgG-antikroppar

hade större risk att bli svårare sjuka. Det tyder
på att ett tidigt och starkt antikroppssvar
verkar gynnsamt och stödjer användning
av antikroppar/passiv immunisering som
ett behandlingsalternativ mot hantavirus.
Ett effektivt immunsvar eliminerar viruset,

men ger minimal skada på den egna kroppen. Resultaten visar att hur immunsvaret
aktiveras vid sorkfeber kan vara avgörande
hur sjukdomen utvecklas, både på gott och
ont. ■

Respiratory Tract Infections
Aspects of Aetiology, Virulence and
Communicable Disease Control
Jonas Ahl
Infektionskliniken i Malmö.
Huvudhandledare: Professor Inga Odenholt.
Bihandledare: Professor Kristian Riesbeck och med dr. Eva Melander.
Fakultetsopponent: Doc. Åke Örtqvist, Enheten för Infektionssjukdomar,
Institutionen för Medicin Karolinska Solna, Karolinska Institutet.

Jonas Ahl
Jag har arbetat på Infektionskliniken i
Malmö sedan år 2000, de sista åren allt mer
knuten till vår avdelning för andnings- och
intensivvård. Mitt första forskningsprojekt
tillsammans med Professor Inga Odenholt
var att studera antibiotikas farmakokinetik
i lungan, ett projekt som vi tyvärr tvingades att lägga ner efter mycket arbete. Nya
luftvägsrelaterade projekt dök upp, mycket
tack vare vårt unika smittskyddsarbete i
Skåne avseende resistenta pneumokocker
och en omfattande bronkoskopiverksamhet
i Malmö. Jag engagerar mig mycket i utbildningsfrågor, är studierektor på vår klinik och
har varit aktiv i Infektionsläkarföreningens
Specialistutbilningskommitté (SPUK) sedan
2005 där jag är sammankallande sedan 2010.
På fritiden umgås jag helst med min familj,
som består av hustru och tre barn (12, 9
och 5 år gamla) och mina vänner. När det
ges möjlighet så ger jag mig gärna ut och
kitesurfar, en optimal fritidssysselsättning i
det ofta vindpinade Skåne.

B

akteriefloran i nasofarynx hos barn
anses vara den största reservoaren för
Streptococcus pneumoniae. Bärarskapet ger förutsättning för spridning i samhället och föregår alltid en pneumokockinfektion. Pneumokocker är dominerande etiologi till bakteriella luftvägsinfektioner och
orsakar stor sjuklighet och även dödlighet.
De allvarligaste fallen av invasiv pneumokocksjukdom (IPS), utgörs av sepsis och
meningit.
Pneumokocker som har utvecklat nedsatt
känslighet mot penicillin (PNSP) sprids
mycket effektivt i förskolemiljöer. PNSP är
vanligt förekommande i stora delar av världen, men i Skandinavien har förekomsten
av PNSP legat på en relativt låg nivå, vilket

är en förutsättning för att vi skall kunna
använda penicillin som behandling för våra
vanligaste luftvägsinfektioner.
På 1990-talet noterades en kraftig ökning
av PNSP i Skåne, varvid Smittskyddsenheten
i Skåne startade ett projekt för att minska
spridningen av PNSP på förskolor. När ett
förskolebarn har visat sig ha PNSP i luftvägarna vidtas en serie åtgärder; En screening
görs på samtliga barn i indexbarnets närmiljö
och på förskolan för att fånga upp barn som
är bärare av PNSP. För att förhindra vidare
spridning stängs alla bärare av PNSP av från
förskolan till dess att de förklarats fria från
PNSP bärarskapet.

förskolan, vilket skulle tala för att frånvaro
från förskolan minskar andelen barn som är
bärare av pneumokocker. De barn som gick i
större grupper på förskolan var oftare bärare
av pneumokocker, även efter kompensation
för andra faktorer som påverkar bärarskapet.
Vi har sett att det går bra att behandla bort
bärarskap av PSNP med antibiotika, dock
har inget av dessa barn burit på höggradigt
resistenta eller multiresistenta stammar.
Förhoppningsvis bidrar våra vetenskapliga resultat med kunskap om hur man bör
arbeta med smittskyddsfrågor rörande PNPS
på förskolor i framtiden.
I en retrospektiv studie av IPS i Skåne visade

Det saknas fortfarande vetenskapliga stu-

dier som visar att metoden är effektiv ur
ett samhällsperspektiv. Vi har därför studerat utfallet av de förskoleinterventioner
som gjorts i samband med PNSP-utbrott
under en tioårsperiod i Skåne. Vi hittade
PNSP hos 5% av alla barn som screenades. Däremot var det var mycket ovanligt
med bärarskap hos personalen, och när så
var fallet var dessa bärare av PSNP under
en mycket kort tid. Vi hittade signifikant
fler pneumokocker av samma serogrupp
när screening utfördes inom kort tid från
indexfallets upptäckt, liksom vid screening
på förskolan inom index-barnets egen avdelning. Å andra sidan var det relativt vanligt
att vi hittade PNSP med samma serogrupp
även på andra avdelningar. Detta skulle tala
för att man borde genomföra screeningen så
snart man kan och därvid inte bara inkludera indexbarnets avdelning. Vi fann också
signifikanta variationer i hur många barn
som var bärare av pneumokocker beroende
på tid på året. Andelen bärare går ner efter
stora helger och lov då barnen inte är på

vi att risken att orsaka septisk chock korrelerar med pneumokockens serotyp, varvid
serotyp 3 var mest virulent. Detta är oroväckande då det nya pneumokockvaccinet
ännu inte på ett övertygande sätt visat att
det har bra skyddseffekt mot just serotyp 3.
Hypotesen att vissa serotyper är mer opportunistiska och ger IPS hos äldre patienter
med mer bakomliggande sjukdomar medan
andra serotyper drabbar patienter som är
relativt yngre och friskare, stöds av resultaten
från vår studie.
Etiologin till ventilator-associerad pneumoni (VAP) studerades likaså och vi fann
skillnader beroende på om patienten behandlades med antibiotika eller ej vid diagnostillfället. Pseudomonas aeruginosa var vanligt
vid tidig VAP, de flesta av dessa patienter
behandlades med antibiotika. Vi fann en
trend mot mer resistenta bakterier vid sen
VAP. Inte helt oväntat så skiljer sig etiologin
åt vid jämförelse med studier från Nordamerika och Västeuropa där man har mer
problem med högre andel svårbehandlade
och resistenta bakterier. ■
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TROPIK- OCH RESEMEDICIN

Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs
på Torekov Hotell 31/3–2/4 2014
Vi upprepar förra vårens mycket uppskattade kurs i Tropik- och resemedicin.
Vårens fortbildning hålls på Torekov hotell som ligger vid havet på idylliska Bjärehalvön i nordvästra Skåne.
Kursen kommer att innefatta:
• Malaria
• Utredning av feber efter tropikvistelse
• Parasitinfektioner
• Utredning av eosinofili
• Tropiska virus och rickettsioser
• Reseprofylax
Den pedagogiska metoden är en blandning av katedrala föreläsningar och interaktiva diskussioner kring
patientfall i grupp.
Föreläsare är:
Jonas Bläckberg, Infektionsläkare, tropikansvarig Lund
Leif Dotevall, infektionsläkare, tropikmedicinare, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland
Anna Färnert, infektionsläkare, malariaforskare Karolinska
Helena Hervius Askling, bitr smittskyddsläkare Stockholm, ordf Svensk förening för resemedicin
Charlotta Rydgård, infektionsläkare, tropikteamet Karolinska
Sirkka Vene, Virolog SMI
Kostnaden är 7200 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar av Infektionsläkarföreningen och
inkluderar boende samt alla måltider. Resan ingår ej. Närmsta flygplats ligger i Ängelholm dit det går flyg från
både Arlanda och Bromma. Närmsta tågstation är Båstad. Från såväl flygplatsen som stationen är det ca 20
minuters färd 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.
Senaste anmälningsdatum 10/1. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer. Infektionsläkarföreningens
kurser blir numera oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång, så anmäl dig tidigt för att vara säker
på en plats. Anmälningsblanketten 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 Larsson fortbildningsansvarig
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Årsberättelse avseende
Kvalitetsregistret 2012 Bakteriell meningit
1) Hittills har 108 patienter med akut bakteriell meningit under

år 2012 registrerats jämfört med 99 registrerade fall under 2011
enligt årsrapporten mars 2012. Rapporteringsgraden verkar alltså ha
ökat något, men 26 fall har rapporterats i efterhand avseende 2011.
Således föreligger här en eftersläpning när det gäller registreringen
i en del fall. Detta innebär att täckningsgraden är bättre än vad
årsrapporterna anger. Det är nu viktigare att rapportera in fallen
kontinuerligt utan fördröjning med tanke på den nyligen introducerade patientenkäten. Detta bör påpekas på klinikerna. Enligt
Socialstyrelsen och förväntade incidenskalkyler brukar antalet fall
med samhällsförvärvad akut bakteriell meningit vara 130–140 per
år hos vuxna i Sverige. Således ter sig täckningsgraden för 2011 nu
betydligt bättre, c:a 90%, jämfört med vad som rapporterades i mars
2012. Förhoppningsvis kan täckningsgraden för 2012, nu beräknad
till knappt 80%, också förbättras beroende på sen rapportering men
det är alltså inte optimalt att vänta med registreringarna.
2) Relativt kraftigt mentalt påverkade; RLS >2 rapporterades i 34%

av fallen, vilket är ungefär som 2011 (30%). Detta visar att bakteriell
meningit är en svår sjukdom med medvetandepåverkan i många fall,
vilket är i linje med tidigare rapporter och internationella studier.
3) Andelen patienter som behandlades adekvat inom 1 timme från

4) Under 2012 angavs att behandlingen startades innan datortomo-

grafi (DT)-hjärna i 41% medan 31% av fallen fick behandling först
efter DT-hjärna. Denna uppgift saknades i 28% vilket kan innebära
att DT-hjärna inte utfördes i dessa fall men det är osäkert. Under
2011 var dessa siffror 52% innan DT och 28% efter DT vilket är
bättre siffror eftersom DT-undersökning aldrig bör orsaka försenad
behandling mot bakteriell meningit. Således ser vi här en tendens
till sämre initial handläggning vilket möjligen återspeglas i att färre
patienter startats på behandling inom två timmar från ankomst. Däremot tycks alltså inte andelen behandlade inom en timme påverkas av
beslutet att utföra DT innan behandling startas, eftersom andelen
behandlade inom en timme ökat under 2012 (figur 1).
Diagnosen erhålls genom lumbalpunktion (LP), vilket utfördes i
85%, vilket är lite fler än 2011 (77%); alltså en tendens till förbättrad
diagnostik. Det föreligger fortfarande dock sannolikt en obefogad
rädsla att utföra LP utan föregående DT-hjärna men här ses en
förbättring jämfört med tidigare då c:a hälften fick antibiotika först
efter DT-hjärna. Andelen positiva likvorodlingar har också stigit
något på senare år och ligger de senaste tre åren stabilt över 60%

Figur 1. Tid från ankomst till akutmottagningen (AKM) till insatt adekvat behandling hos vuxna
med samhällsförvärvad akut bakteriell meningit. Vid beräkningar av andelen behandlade inom
en respektive två timmar har patienterna där uppgift saknas tagits bort.
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inkomsten har ökat något till 38% under 2012 jämfört med 34%
under 2011. Bortfallen, det vill säga antalet fall där denna uppgift
inte noterats, är dock 22–25%, vilket innebär att siffrorna är lite
osäkra. Detta bortfall har dock tidigare varit ännu större vilket
innebär att registret nu är mer adekvat ifyllt avseende denna viktiga
parameter jämfört med tidigare år. Det är också glädjande att trenden
med allt tidigare behandling verkar hålla i sig. Däremot har andelen

behandlade inom 2 timmar minskat under 2012 jämfört med 2011;
54% vs 68% 2011 (fig. 1). Adekvat behandling mot akut bakteriell
meningit bör sättas in inom 1 h från inkomst. Således startades adekvat behandling senare än vad som rekommenderas i en majoritet av
fallen, vilket inte är optimalt, men mediantiden till behandlingsstart
är nu stabilt <2 h vilket är bättre än flera internationella rapporter
med behandlingsstart i median 3–4 h från inkomsten. Således ser
vi nu en kontinuerlig förbättring avseende denna viktiga parameter
men vi har ännu inte uppnått kvalitetsmålet på att >50% av fallen
ska behandlas adekvat inom 1 h från ankomst till sjukhus.

ANNONS

(64% 2012, 62% 2011 och 68% 2010). Dessa siffror är högre än
internationella studier visat på senare år.

startas tidigare i Sverige jämfört med andra länder och att vi ibland
behandlar svåra fall på neuro-intensivvårdsavdelning med intensiv
terapi mot förhöjt intrakraniellt tryck.

5) Andelen positiva blododlingar var, liksom tidigare, c:a 70%.
11) Tyvärr noterades inte uppgift avseende utfall/slutresultat i drygt
6) Tendensen med ökande meropenemanvändning verkar nu ha

brutits eftersom andelen med initial meropenembehandling minskade från 47% 2011 till 41% 2012 vilket bättre överensstämmer
med rekommendationerna i Vårdprogrammet där cefotaxim +
ampicillin rekommenderas i första hand. Denna kombination
gavs initialt i 32% av fallen vilket är oförändrat jämfört med 2011
(33%). Enbart cefotaxim gavs initialt i 18% 2012 jämfört med 11%
2011; denna behandling är adekvat om Listeria inte bör misstänkas.
Behandlingen bedöms under 2012 varit adekvat i minst 91% av
fallen vilket är oförändrat jämfört med 2011. I vårdprogrammet
rekommenderas cefotaxim + ampicillin i första hand vilket innebär
att meropenembehandlingen eller enbart cefotaxim inte är helt enligt
vårdprogrammets intentioner.

50% av fallen, varför mortalitetssiffran kan vara osäker. Dödsfallen
inträffar dock oftast tidigt i förloppet vid akut bakteriell meningit och rapporteringen sker oftast i samband med utskrivning av
patienterna, varför mortalitetssiffran troligen är tillförlitlig. När
man jämför mortalitetssiffror framtagna från kvalitetsregistret med
siffror från Socialstyrelsen under åren 1998–2010 framkommer en
samstämmighet avseende mortalitet vid pneumokockmeningit. Detta
talar också för att mortalitetssiffrorna i kvalitetsregistret är relevanta.
Ett kvalitetsmål är dock att samtliga patienter följs upp med återbesök
efter 2–6 månader och att slutresultatet noteras i kvalitetsregistret.
Här är det därför naturligt med en eftersläpning av rapporteringen
och andelen fullständigt ifyllda registreringar förväntas öka avseende
2012 på samma sätt som det visade sig göra avseende 2011.

7) Kortison gavs initialt i 67% vilket är som 2010–2011 då 64–70%

Sammantaget verkar kvalitetsregistret ha fungerat ungefär likvär-

av fallen fick steroider initialt.

digt avseende täckningsgrad och bortfall under 2012 jämfört med
under 2011 och det verkar bli successivt bättre jämfört med tidigare
år. Dock föreligger betydande bortfall avseende vissa parametrar,
främst gäller detta andelen uppföljda fall med slutresultat och GOS
(Glasgow outcome score).
Resultaten pekar på en måttlig men successiv förbättring avseende
tid till insatt behandling av denna svåra sjukdom. Detta kan vara ett
resultat av ändrade rekommendationer i det reviderade vårdprogrammet 2009. Mest glädjande är naturligtvis att den låga mortaliteten
på c:a 6% verkar vara stabil de senaste åren. Pneumokocker är
fortfarande den klart dominerande etiologiska orsaken men under
2012 har vi sett en relativ ökning av antalet meningokock-orsakade
meningiter vilket är viktigt med tanke på eventuellt införande av
nya vaccinationer

8) Etiologisk diagnos erhölls i 92% av fallen, vilket är oförändrat jäm-

fört med 2010–2011 (c:a 90%). Pneumokocker dominerade liksom
tidigare år men inte lika kraftigt som tidigare år; 37% jämfört med
c:a 50% tidigare. Däremot har andelen med meningokocketiologi
ökat från 10–14% de senaste åren till 19% 2012. Listeria noterades
i 6 fall (6%) under 2012 vilket är ungefär som tidigare år (Figur 2).
9) Knappt 60% av fallen vårdades, liksom 2010 och 2011, på

intensivvårdsavdelning. Detta, tillsammans med tydligt sänkt vakenhetsgraden (RLS >2) i en tredjedel, indikerar att akut bakteriell
meningit är en svår sjukdom.
10) Mortaliteten var 2012 endast 6% (7 patienter), vilket är oför-

ändrat jämfört med 2010 och 2011. Således verkar denna, i internationell jämförelse, mycket låga mortalitetssiffra vara stabil på senare
år vilket är glädjande. Orsaken till detta kan vara att behandlingen

Martin Glimåker
Registeransvarig
Bakteriella meningiter

Figur 2. Etiologisk diagnos hos vuxna
med samhällsförvärvad akut bakteriell meningit under 2011 och 2012 i
Sverige.
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Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner
och nativa ledinfektioner 2012
Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp i sjukvården och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat
har på ett påtagligt sett förbättrat livskvaliteten hos många
människor. Resultaten är i de flesta fall utomordentliga, men
allvarliga komplikationer i form av djupa infektioner förekommer, om än sällsynt. Dessa ledprotesinfektioner medför ett
långvarigt lidande för patienten, ofta upprepade operationer
och lång tids antibiotikabehandling.

L

edprotesinfektioner är fortsatt en stor diagnostisk och
terapeutisk utmaning för behandlande läkare och medför
också betydande kostnad för sjukvården. Intresset för ledprotesinfektioner är fortsatt stort, från såväl mikrobiologer, infektionsläkare som ortopeder och ämnet avhandlades under 2013
både på Infektionsläkareföreningens vårmöte i Örebro och på ett
Nobelsymposium i Stockholm.
Fortsatt inrapportering av fall till Infektionsläkareföreningens
kvalitetsregister kommer på sikt förhoppningsvis att bidra med ökad
kunskap, där viktiga frågeställningar är optimal handläggning och antibiotikabehandling av ledinfektioner, både nativa och protesrelaterade.
Septisk artrit – ledprotes

Diagnostiserad ledprotesinfektion under 2012 har inrapporterats
hos 101 patienter (varav 1 ofullständigt formulär) från 14 infektionskliniker i Sverige. Antalet inrapporterade fall har under åren
varierat mellan 85 och 153 vilket rimligen inte speglar variation i
incidens. Av dessa formulär är ett begränsat antal avslutade vilket
givetvis förklaras av de långa förloppen, men det är samtidigt
viktigt att samtliga formulär avslutas efter långtidsuppföljning för
att handläggning och behandling skall kunna utvärderas. I Sverige
opereras ca 30 000 primärplastiker i höft och knä årligen och infektionsfrekvensen har tidigare uppfattats vara högre för knän (ca 1%)
jämfört med höfter (0,5%). Antalet ledprotesinfektioer kan därför
mycket grovt uppskattas till ca 200 per år. Dock finns anledning att
anta att ett mörkertal föreligger och vid noggranna genomgångar
länsvis har betydligt högre infektionsfrekvenser noterats. Även i
ortopedernas knä- och höftprotesregister noteras en tendens till
stigande infektionsfrekvens.
De till registret inrapporterade ledprotesinfektionerna under 2012
engagerande höftproteser i 61 fall och knäproteser i 38 fall samt ett
fall av axelledprotesinfektion. Antalet fall av axelledprotesinfektion
torde vara högre med hänsyn till att allt fler axelproteser opereras.
I detta sammanhang kan nämnas att Propionibacterium acnes ofta
noteras vid protesinfektion i axelled. Det är viktigt att provmaterial
från dessa ledproteser omhändertas optimalt på de mikrobiologiska
laboratorierna så att P. acnes kan isoleras på ett tillförlitligt sätt.
Medianåldern för dessa patienter med ledprotesinfektion var 70
år (range 38–95 år). Tidigare har en majoritet av de rapporterade
varit män men sedan 2011 är fördelningen jämn mellan kvinnor
och män. Möjligen något förvånande eftersom prevalensen avseende
knäledsprotes är högre för kvinnor än män.
Medianvärdet för symptomduration har varit 3 dagar med en
spridning från 1 till 123 dagar. Detta speglar sannolikt de patienter
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som huvudsakligen vårdas på infektionsklinik. Det vill säga patienter med akuta och mer septiska symptom handläggs företrädesvis
av infektionsläkare. De patienter som handläggas enligt modern
algoritm (Zimmerli NEJM 2004 och Infektionsläkareföreningens
vårdprogram) med mjukdelsrevision och antibiotika men med retention av stabilt implantat har åtminstone inte hittills alltid kommit
att registreras i ortopedernas kvalitetsregister. Det vanligaste angivna
etiologiska agens är Staphylococcer där S. aureus (n=44) är tre
gånger så vanligt förekommande som KNS (n=15) men även flera
andra agens noteras, såsom t.ex. hemolytiska streptococcer (n=6),
alfa-streptococcer (n=3), gram-negativa tarmbakterier (n=2) och
enterococcer (n=2) samt även polymikrobiell etiologi (n=9), Figur
1. Fortfarande är det så att i majoriteten av fallen så har debridering utförts och protesen lämnats kvar, vilket skett i 63 fall. Direkt
extraktion av protesen har skett i 9 fall. I 27 fall förefaller man ha
avstått från debridering i det mer eller mindre akuta skedet.
När peroperativa vävnadsodlingar har tagits har oftast 5 prover
tagits (median) och majoriteten av dessa har visat växt. Spridningen
var dock stor, 0–10 odlingar, Figur 2.
Antibiotikabehandlingen kan inte fullt ut värderas eftersom
få patienter är avslutade, men rifampicin har givits i åtminstone
50 fall och då i vanligen kombination med kinoloner men även
klindamycin eller fusidinsyra samt i enstaka fall i kombination
med cefalosporin, isoxazolyl-Pc eller doxycyklin. Kombinationen
rifampicin + beta-laktam-antibiotika bör dock undvikas pga. risk
för resistensutveckling.
Av de 41 formulär som är avslutade framgår att 30 patienter ha
sitt primärimplantat kvar.
Sammantaget finns nu i databasen för kvalitetsregistret för ledpro-

tesinfektioner knappt 700 patienter inlagda. Täckningsgraden är
mycket varierande då vissa kliniker förefaller rapportera samtliga
patienter, vissa rapporterar ett urval, kanske komplicerade eller ovanliga fall och vissa kliniker rapporterar inga fall alls. Några kliniker
har valt att avstå och några har sannolikt en egen, lokal registrering.
På sikt är förhoppningen att värdefulla data skall kunna extraheras
ur dessa databaser, t.ex. avseende utfall med olika behandlingsregimer; Hur fungerar rifampicin-kombinationer i praktiken? Har
linezolid en plats vid behandling av ledprotesinfektion och i så fall
i vilket skede? etcetera.
Septisk artrit – nativ led

Ledinfektion i nativ led har under 2012 inrapporterats hos 77
patienter, en minskning jämfört med föregående år. Problemet
är att många av dessa patienter vårdas på andra kliniker än infektionsklinik. Incidensen i litteraturen rapporteras dock vara minst 5
fall per 100 000 personår, varför en betydande underrapportering
till detta register torde föreligga. Under 2012 har 13 av Sveriges
Infektionskliniker rapporterat patienter med bakteriell artrit. Hos
de rapporterade patienterna är medianåldern 66 år (range 20–90
år). Män fortsättar att vara mer drabbade och de utgör i år 66%.
Den led som vanligen drabbats är knäled med 32 fall, men även
många andra leder drabbas, se figur 3. Höger knä (dominant sida?)

är dubbelt så ofta (22 fall vs 10) drabbat som vänster. Medianvärdet
för symptomdurationen är fortsatt 3 dagar innan inkomst till sjukhus
men med en spridning från 1 dag till 25 dagar.
Etiologiskt agens bedömdes vara S. aureus i 38 fall av rapporterade
77. Av övriga patogener noteras hemolytiska streptococcer (n=10),
pneumococcer (n=7) och gram-negativa tarmbakterier (n=4). se
figur 4. I 31 fall finns led-vita angivet och medianvärdet är 89 x
109/l (range 2–212 x 109/l). CRP vid diagnos var i medeltal 165
mg/L (range <5 till 510).
Den initiala intravenösa antibiotikabehandlingen har tidigare
dominerats av cefalosporiner men hade 2010 året ersatts med isoxazolyl-Pc. Förra året, dvs. 2011, var vi tillbaka i gamla hjulspår med
34 versus 37 initiala behandlingar med isoxa resp. cefalosporiner. Nu
2012 dominerar åter isoxazolyl-Pc som initialt antibiotikum (n=39)
och endast 17 fall som erhållit cefalosporin-preparat. Däremot hade
5 patienter initialt erhållit Tazocin, figur 5. Vid närmare analys
framgår även att i 35 fall skedde ett byte av intravenöst antibiotika
och totalt gavs intravenöst antibiotika 7 dagar (median; range 1–45
dagar). Uppföljande peroralt antibiotika är svårvärderad då data
för många patienter saknas, men utifrån rapporterade siffror är
medianbehandlingstiden 30 dagar med en spridning från 0 dagar
till 280 dagar. Steroider hade givits i endast 7 fall (9%). Kirurgisk
behandling med artroskopi utfördes i 22 fall och synovektomi i 18
fall. Upprepade artrocenteser utfördes i 25 fall och spol-sug drän
behandling användes fortfarande och gavs i 16 fall (21%). Av de
patienter som långtidsuppföljts uppvisar 55 patienter inte någon
form av komplikation medan 12 patienter drabbas av någon form
av komplikation, såsom t.ex. skelettengagemang eller bestående
funktionsnedsättning.

Figur 2. Antalet peroperativa odlingar tagna vid mjukdelsrevision av
ledprotesinfektioner rapporterade till nationella kvalitetsregistret 2012.

Sammantaget finns nu i databasen för kvalitetsregistret för nativa

Figur 4. Etiologiskt agens vid nativ septisk artrit rapporterade till
nationella kvalitetsregistret 2012.

ledinfektioner knappt 500 patienter inlagda. Självklart är det en
nackdel att rapportering lider av ett stort mått av bias, dvs. endast
ett urval av patienter rapporteras. Urvalsgrunderna för detta varierar,
vissa kliniker rapporterar samtliga patienter, vissa rapporterar ett
urval, kanske framförallt spännande eller ovanliga fall, och vissa
kliniker rapporterar inga fall alls pga. tidsbrist eller pga. av att dessa
patienter handläggs på annan klinik.

Figur 3. Drabbad led vid nativ septisk artrit rapporterade till nationella
kvalitetsregistret 2012.

Bo Söderquist
Örebro

Figur 1. Etiologiskt agens vid ledprotesinfektioner rapporterade till
nationella kvalitetsregistret 2012.

Figur 5. Initialt antibiotikaval vid behandling av nativ septisk artrit
rapporterade till nationella kvalitetsregistret 2012.
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Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar
men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens.
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.
Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk
infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som
tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda
kostnader.
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 12 000 kr. Skriftlig ansökan med
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Johan Westin, epost: johan.westin@gu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2013.
Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond:
1§

Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet infektionssjukdomar i vidaste mening men
också att befrämja framtagande av effektivare vårdmetoder för personer med infektioner.

2§

Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt bidrag till en studieresa inom eller utom
Sverige för deltagande i en medicinsk konferens där infektionsproblem kommer att behandlas.

3§

Stiftelsens styrelse skall utgöras av styrelsen för Svenska Infektionsläkarföreningen i den mån dess medlemmar
vill åtaga sig detta icke arvoderade uppdrag. Styrelsen för fonden lär dock lägst bestå av tre medlemmar inklusive
Svenska Infektionsläkarföreningens ordförande och dess skattmästare.

4§

Styrelsen förvaltar dess tillgångar som skall vara insatta på bank eller annan penninginstitution lydande under
Finansinspektionen eller placeras i fullgoda värdehandlingar.

5§

Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras minst tre medlemmars närvaro.
Ordinarie sammanträde med styrelsen äger rum årligen en gång före februari månads utgång. Ytterligare ett
ordinarie styrelsesammanträde skall hållas för beslut om utdelning av resestipendium. Extra sammanträde hålls när
så av någon styrelseledamot påkallas.

6§

Stiftelsens styrelsemöten inklusive dess årsmöten protokollföres. Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår.
För utdelningsändamål må endast disponeras 9/10 av för året tillgängliga avkastningsmedel. Resten tillföres kapitalet. Räkenskaperna skall granskas av en kvalificerad revisor som jämte suppleant för denne utses av styrelsen för ett
kalenderår i sänder.

7§

Revisorn skall före utgången av februari månad avgiva berättelse över sin granskning, varvid revisorn har att till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Tillstyrker revisorn ansvarsfrihet skall sådan anses vara lämnad. Har revisorn ej
tillstyrkt ansvarsfrihet skall frågan om godkännande av bokslutet hänvisas till Svenska Infektionsläkarföreningens
årsmöte som en särskild punkt i dess dagordning.

8§

Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt att stiftelsens resestipendium är till ansökan
ledigt före en viss datum. Berättigad att söka är infektionsläkare (under utbildning eller redan specialist) samt annan
personal arbetande på en infektionsklinik inom Sverige. För den senare kategorin sökande gäller dock att de skall
arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.

9§

Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för infektionsspecialiteten som tillföres av de
kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får dock ej ges till samma person som
erhållit stipendiet tidigare.

10§ Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.
11§ Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.
Den är ej registrerad i Stiftelseregistret enl. stiftelselagen (1994:1220).
12§ Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkarföreningen c/o Svenska Läkarsällskapet,
Box 738, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.

Yngreläkarspalten
Vi är mitt inne i hösten. Även om den kan
vara lite mysig så tycker jag oftast att
den är en lerig och blöt transportsträcka
till julen.

N

u är det sista chansen att ansöka
om specialistkompetensbevis
enligt gamla ST. Detta gäller den
som har fått sin läkarlegitimation före den
1 juli 2006. För att en ansökan ska kunna
prövas enligt gamla ST, det vill säga föreskrifterna SOSFS 1996:26 och SOSFS 1996:27,
så måste specialiseringstjänstgöringen vara
slutförd och en komplett ansökan ska ha
inkommit till Socialstyrelsen senast den 31
december 2013.
Socialstyrelsen håller även på med revidering

av föreskriften för läkares ST-utbildning.
Denna planeras att träda i kraft den 1 januari
2015. Under sommaren 2014 planeras före-

skriften att gå ut på en längre remissrunda
då professionen får möjlighet att komma
med synpunkter. Än så länge vet vi inte vad
det här kommer att innebära för oss. Målet
med den nya föreskriften är att förtydliga
regelverket och förenkla ansökningsförfarandet. Socialstyrelsen arbetar dessutom
med att göra specialitetsindelningen mer
dynamisk och öka flexibiliteten mellan
specialiteterna. Socialstyrelsen säger också
att de arbetar intensivt med att förbättra
de generella delarna av föreskriften och de
specialitetsgemensamma delmålen och definitionen av ”kurs”.
Fallseminariet nu i november är fulltecknat.

Nästa gång det blir fallseminarium kommer
troligtvis att bli i början av hösten 2014.
Ungt forum äger rum den 21/11 med ämnet
Mikrobiologi för infektionsläkare. Nästa år
kommer Ungt forum att vara en program-

punkt under ”Infektionsveckan” i Gävle
2–5/6. Jag återkommer i nästa nummer med
mer information kring detta. Jag hoppas att
de flesta planerar att åka på ”Infektionsveckan” och att alla kliniker går ner till
minimibemanning under den veckan. Då
tror jag att vi kommer att få ett ännu roligare och trevligare möte. Det preliminära
programmet ser väldigt intressant ut!
Jag vill avsluta med att tacka Pia Forsberg

och Erik Degerman som nu lämnar specialistutbildningskommittéen (SPUK) där
de förtjänstfullt har deltagit i många år.
Samtidigt vill jag hälsa Marianne Jertborn
och Per Rydström välkomna till SPUK!
Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com

Pfizerstipendiet 2014
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar.
Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området
infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen
för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en
till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr. 2014 års
stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Johan Westin,
epost: johan.westin@gu.se, senast den 1 mars 2014.
Ansökan bör innehålla:
1. Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista,
2. Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse
(sammanlagt max fem sidor).
3. Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)
Övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB
och Infektionsläkarföreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens
medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen.
Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.
Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid
nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
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En katastrof
sker på en sekund.
Vi kan skicka en
operationssal inom
några timmar.
I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt.
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.

Kongresser & Möten 2013/2014
30 nov

Uppföljningskurs Vaccination och resemedicin
Stockholm

3-6 dec

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

6 dec

Uppföljningskurs Vaccination och resemedicin
Göteborg

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

SK-liknande kurs: HIV-infektion ur många aspekter
Karolinska, Huddinge
http://www.infektion.net/sites/default/files/pdf/
HIV-kurs_2013.pdf

13-14 dec

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

16 dec

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

9-13 apr

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

22-26 apr

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

9-11 maj	HANSA 2014 (North European Workshop on HIV
Infection in the CNS)
Berlin, Germany
10-13 maj 	ECCMID 2014
Barcelona, Spain
http://www.eccmid.org/
2-5 juni

Infektionsveckan 2014
Gävle
www.infektion.net

5-8 juni	Nordeuropeiska resemedicinska mötet (NECTM)
Bergen, Norge
http://www.nectm.com/
6-9 sep

ICAAC 2014 – Interscience Conference on Antimicrobial
Agents & Chemotherapy
Washington, DC
www.icaac.org

27 sep1 okt

17th Annual European soc for Clinical Virology (ESCV)
Meeting 2014
Prague, Czech Republic
http://www.escv.org/
Infectious Diseases week (ID week)
Philadelphia, Pennsylvania
http://idweek.org/past-and-future-events/

4 feb	Nittonde Svenska Hepatitdagen
Stockholm
4-7 feb

Leverveckan
Ingenjörshuset, Citykonferensen, Stockholm
www.leverveckan.se

8-12 okt

3-6 mar

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

22-24 okt	ESCMID Conference on Reviving Old Antibiotics
Vienna, Austria
www.escmid.org

9-13 mar

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

7-11 nov	The Liver Meeting® 2014, AASLD
Boston, MA
www.aasld.org

11-12 mar

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

26-28 mar

12th European Meeting on HIV & Hepatitis Treatment
Strategies & Antiviral Drug Resistance
Barcelona, Spanien
http://www.virology-education.com/

31 mar-	Tropik- och resemedicin
2 apr
Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs
Torekov Hotell
Se inbjudan på annan plats i tidningen.
8-12 apr

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

18-22 mar	Tuberkulos
Stockholm
8-12 apr

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

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Maria Höglund, Sundsvall
Jens Eriksson, Visby
Johannes Eimer, Stockholm
Hampus Hjorton, Växjö
Lena Serrander, Linköping
Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2013-10-10.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte
får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen
c/o Hans Norrgren
Kung Oskars väg 1,
222 40 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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ANNONS

Infektionsläkarens redaktion
önskar alla läsare
God Jul & Gott Nytt År
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KRÖNIKA

Inbillningssjuka
Hypokondri. Känn på ordet och associationerna det ger; skam och löje. Men, förvänta
er inget snusförnuftigt brandtal mot alla
parasiterande hypokondriker. Inte alls, det
är bara att erkänna, jag var (är) en av dem.

Den inbillade sjuke (Le Malade imaginaire),
är en komedi i tre akter av Molière. Det
blev hans sista pjäs, för under den fjärde
föreställningen 17 februari 1673, kollapsade Molière, som även spelade titelrollen
i pjäsen, och avled kort därefter.
Pjäsen handlar om hypokondrikern Argan
som genom att vara sjuk får den uppmärksamhet han behöver.

D

et slår mig ofta vilken paradox
det är att jag blev läkare. Ni kan
ju föreställa er mitt liv under
utbildningen. Under fem år lyckades jag
diagnostisera i stort sett samtliga allvarliga
sjukdomar som finns på mig själv. Jag konsulterade mina lärare på de olika kurserna,
ofta subtilt och inlindat, ungefär så här;
”vad skulle du göra om du hade en patient
(jag själv alltså) med följande symtom: trötthet, huvudvärk, muskelsmärtor, gaser och
hjärtklappning – och hur skall det utredas”?
Svaren berodde av vilken kurs jag gick, men
ofta blev jag mörkrädd. Där fanns inget
hopp att hämta, bättre att utreda sig själv.
Den enda gång jag höll mig tillräckligt frisk
var under gynekologikursen – trots allt fanns
det ju anatomiska hinder som satte käppar
i hjulet.
Åtskilliga är de gånger jag förstått att nu
är det kokta fläsket stekt, eller det stekta
fläsket kokt eller vad det nu heter. Kort
sagt, man är rökt. Den där lilla lymfkörteln
på halsen som inte gjort mig något förnär
masserades raskt upp några storlekar innan
jag kunde ställa diagnosen lymfom. Om
symtomen inte riktigt passade så fanns det
ju undantag och jag var säkert ett av dem.
I patologiboken kunde jag läsa under rubriken ”sällsynta symtom” att patienter med
lymfom kan få alkoholsmärtor. Vilken tur
att jag var myndig och kunde ställa min egen
diagnos. En flaska Martini från bolaget blev
verktyget. Några smärtor i körtlarna kunde
jag inte känna men huvudvärken dagen efter
gjorde att jag raskt började fundera på om
det inte satt något inne i skallen på mig.
Och varför i hela världen valde jag att
bli infektionsläkare? En evig kamp mot
snor, slem, var och osynliga smittämnen
som attackerar. Man kan ju också fråga
sig varför just jag som vuxen skulle få den
humana motsvarigheten till mul- och klövsjuka. Dräglande undrade jag om det inte
kunde vara något tjall på immunsystemet.
Kanske inavel i släkten?
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J

ag var avundsjuk på mina välbalanserade
kollegor som sa att de kände sig fullständigt friska. Men, jag undrar jag. Har vi
inte alla en liten neurotisk hypokondriker
dold inom oss? Det gäller bara att locka
fram den lille rackaren. Ett bra bete var HIV.
Plötsligt gick alla ”man eller kvinna ur huse”
och funderade på vad smutsiga toalettstolar,
handdukar eller något hemligt möte på ett
hotell i Paris kunde betyda. Många var bleka
om nosen när provet skulle tas. Nu tror ju
alla att HIV inte längre är ett problem, istället är vi bekymrade över viktigare saker som
för mycket chips, LCHF, 5:2, fästingar, om
vi dricker för lite eller för mycket vin eller om
snus är farligt. Folkhälsoinstitut, vissa statliga
verk, klåfingriga forskare i vacker samklang
med tabloidpressen hjälper oss gärna att
fokusera på de viktiga sakerna i livet.
Men om vi för en stund bortser från de
kollektiva neuroserna så är den rena oförfalskade hypokondrin ett ångestsymtom som
är påfrestande och energikrävande. Det är
en märklig polarisering i den egna tankevärlden. I ena ringhörnan står giljotinen
och skramlar, medan filosofiska klubben har
sammanträde i den andra. Där diskuterar jag
mig själv som den ultimata paradoxen. På
grund av alla dödliga sjukdomar så borde jag
vara död sedan länge, men jag är närvarande
och kan argumentera för produkten: jag är
sjuk. Mycket märkligt.
Men det är inte utsikten av icke-existensen som är skrämmande för en sann
hypokondriker. Om vi upphör att existera
så finns det ju inte någon anledning att vara
rädd. Denna insikt är något som jag tror att
jag delar med många olycksbröder och systrar för den delen (även om bröderna verkar

vara vanligast). Det är inte döden som är det
hotfulla, det är vägen dit som är besvärlig.
Och det allra värsta vore att gå över gränsen
oförmärkt. Skall det vara sorti, skall det vara
med champagne och fyrverkeri.

E

n bra egenterapi är att skaffa barn.
Då går det ju alltid att fokusera neurosen på dem istället. I takt med att
man förkovrar sig i pediatrikens irrgångar
och olustiga diagnoser släpas de arma stackarna hit och dit för mer eller mindre avancerade provtagningar och undersökningar.
Och då blir det än mer konstigt att man
missar frakturen på illbattingens lillfinger
som svärmorsan med röntgenblicken avslöjat
flera dagar tidigare.
Men liksom alltför mycket alkohol under
för lång tid bränner upp hjärnan så grillas
nerverna i hypokondrikern sakta i jakten på
diagnoser. Så en vacker dag orkar nervcellerna i hypokondricentrum inte med längre.
De lägger av och slutar skicka ut signaler från
reptilhjärnan till högre kognitiva centra som
vår hjärna också består av. Inställningen till
de egna sjukdomarna blir alltmer tillbakalutad och sannolikt blir man väldigt förvånad
den dag man verkligen blir sjuk.

Björn Olsen
Professor i Infektionssjukdomar
Uppsala Universitet

