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ONE
One pill, once a day for just 12 weeks1,a

CURE
Up to 95–100% cure rates across Phase 3
pivotal studies in HCV GT1–61,b

SIMPLIFIED
The only RBV-free, PI-free
STR option for the majority of
HCV patients1,a

“PEOPLE DO NOT DECIDE TO
BECOME EXTRAORDINARY.
THEY DECIDE TO ACCOMPLISH
EXTRAORDINARY THINGS”
SIR EDMUND HILLARY
FIRST PERSON TO CLIMB MOUNT EVEREST

a

b

Supplement with RBV is recommended for the treat-ment of patients with decompensated cirrhosis, and may be
considered for the treatment of HCV GT3 patients with compensated cirrhosis.1
EASL defines cure as SVR12.2

EPC/SE/16-10/PM/1252 | Date of preparation: November 2016

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
EPCLUSA® (sofosbuvir/velpatasvir), 400 mg/100 mg, filmdragerade
tabletter. Rx. (F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Direktverkande antiviral,
(ATC-kod ännu ej tilldelad). Indikationer: Epclusa är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV).
Kontraindikationer: Samtidig administrering av läkemedel som är potenta P-glykoprotein (P-gp)- eller potenta cytokrom P450 (CYP)-inducerare (rifampicin, rifabutin, johannesört [Hypericum perforatum],
karbamazepin, fenobarbital och fenytoin) medför signifikant sänkta
plasmakoncentrationer av sofosbuvir och velpatasvir, och kan leda till
minskad effekt av Epclusa. Varningar och försiktighet: Epclusa ska
inte administreras samtidigt som andra läkemedel som innehåller sofosbuvir. Fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock har setts när sofosbuvir i kombination med ett annat direktverkande antivirusmedel
(DAA, ”direct-acting antivirals”) används samtidigt med amiodaron,
med eller utan andra läkemedel som sänker hjärtfrekvensen. Säkerheten för Epclusa har inte bedömts hos patienter med gravt nedsatt
njurfunktion (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) eller dialyskrävande ESRD.
Vid användning av Epclusa i kombination med ribavirin, se även produktresumén för ribavirin för patienter med kreatininclearance < 50
ml/min. Epclusa har visats öka exponeringen av tenofovir, särskilt vid
användning tillsammans med en hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxilfumarat och en farmakokinetisk förstärkare (ritonavir eller
kobicistat). Patienter som får Epclusa samtidigt med elvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat eller med tenofovirdisoproxilfumarat och en boostrad hiv-proteashämmare ska övervakas för tenofovir-associerade biverkningar. Graviditet och amning:
Användning av Epclusa under graviditet rekommenderas inte. Epclusa ska inte användas under amning. Biverkningar: Mycket vanliga:
I kliniska studier var huvudvärk, trötthet och illamående de vanligaste

behandlingsrelaterade biverkningarna som rapporterades. Dessa och
andra biverkningar rapporterades med en liknande frekvens för placebobehandlade patienter jämfört med Epclusa behandlade patienter..
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences
Sweden AB, 08 505 718 00. För fullständig information om varningar
och försiktighet, interaktioner, biverkningar samt aktuell information
om förpackningar och priser se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 07-2016
* Subventioneras vid genotyp 2 och 3 för patienter som utvecklat fibrosstadium F3 och F4 (enligt skattningsskala Metavir eller Batts och
Ludwig). Subventioneras för övriga genotyper, fibrosstadium F3 och
F4 i de fall behandling med Viekirax i kombination med Exviera eller
Viekirax i kombination med ribavirin inte är lämpligt. Subventioneras
vid genotyp 2 och 3 för patienter som utvecklat fibrosstadium F2, i de
fall behandling med Sovaldi i kombination med ribavirin inte är lämpligt. Subventioneras även för patienter som, oavsett fibrosstadium,
genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska
manifestationer av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling. Fibrosstadium fastställs med leverbiopsi eller en kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild och leverelasticitetsmätning.
Subventioneras för behandling under 12 veckor. Epclusa subventioneras vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med
kronisk hepatit C-infektion.
REFERENCES:

1. EPCLUSA Summary of Product Characteristics, July 2016.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2015; 63:199-236.

Gilead Sciences | Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna | Tel: 08 505 71 800 | Fax: 08 505 71 801

Bästa kollegor!
INFEKTIONSLÄKAREN
TIDSKRIFT FÖR:
Svenska Infektionsläkarföreningen.
Utkommer med 4 nummer per år.
ANSVARIG UTGIVARE:
Göran Günther
VO Infektionssjukdomar
Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel 018-611 56 56
goran.gunther@akademiska.se
REDAKTÖR:
Fredrik Månsson
Infektionskliniken SUS Malmö
Ruth Lundskogs gata 3, 6 vån
205 02 Malmö, Tel 040-33 77 46
fredrik.mansson@med.lu.se
REDAKTÖR FÖR AVHANDLINGAR:
Cecilia Rydén
Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg, cecilia.ryden@skane.se
PRODUKTION:
Mediahuset i Göteborg AB
Tel 031-7071930
Annonser: Lars Lundblad, lars@mediahuset.se
Kristoffer Lundblad, kristoffer@mediahuset.se
Grafisk design: Eva-Lotta Emilsdotter
lotta@mediahuset.se
TRYCK:
Åkessons - GPC Tryck, Emmaboda - Växjö
ISSN 1403-6428 (Print) 2001-8126 (Online)
UTGIVNINGSPLAN 2017:
Manusstopp
Till medlem
Nr 1: 23/1		
2/3
Nr 2: 31/3		
3/5
Nr 3: 4/9		
10/10
Nr 4: 8/11		
12/12
INNEHÅLL
Ledare........................................................ 1
Sepsis - en okänd folksjukdom?.................. 3
Kvalitetspriset till Örebro......................... 11
Gonorré - en infektionssjukdom
på väg tillbaka ......................................... 12
Hepatit C hos personer som
injicerar droger i Stockholm .................... 18
HIV+ på en hälsocentral i Etiopien
behandlingsutfall och resistens ................. 23
Utlysning av Pfizerstipendiet 2017........... 24
Nytt från Mikrobiologen.......................... 26
Utlysning av stipendier............................. 27
Call for abstracts Infektionsveckan 2017............................. 29
Tropiknytt................................................ 30
Protokoll styrelsemöte.............................. 32
Yngreläkarspalten..................................... 36
Avhandlingsreferat.................................... 39
Fallbeskrivning......................................... 41
Istället för krönika.................................... 43
Kongresser & möten 2016-2017.............. 44

Nr 4 · 2016 · Årgång 20

S

nön yr redan i november och årets influensa lär vara i antågande. Stora
ansträngningar görs för att få så många som möjligt att vaccinera sig i tid.
Inom vården är det viktigt, inte minst för den egna hälsan, men också
för att skydda våra patienter från att drabbas under pågående vård för annan
åkomma. Förhoppningsvis har den bristande vaccinationsviljan hos befolkningen efter debaclet med Pandemrix förbättrats.
Styrelsen har studerat utvärderingen från årets Infektionsvecka och Mikrobiologiskt vårmöte i Helsingborg. En tredjedel av utvärderingarna kommer
från medlemmarna i SILF och över 90 % ansåg att det vetenskapliga programmet och mötet som helhet var bra eller mycket bra. Vidare tyckte 77 % att det
var bra eller mycket bra att mötet arrangerades tillsammans med mikrobiologiföreningarna. Nu ser vi fram emot att träffas i Karlskrona 16-19 maj nästa år.
Mötet planeras för fullt och programmet ser, liksom tidigare år, mycket lovande
ut både vetenskapligt och socialt. Glädjande är att vi nu kan annonsera att vi i
samråd med mikrobiologin har en arrangör för Infektions- och Mikrobiologiveckan 2018, nämligen Karlstad. Året därpå har de mikrobiologiska föreningarna uppdraget att föreslå och utse arrangerande ort.
För att planen för framtida SPUR-inspektioner ska fungera behövs nyrekrytering av inspektörer; en viktig fråga kopplad till både kvalitet och rätten
att utbilda ST-läkare. När vi tar upp begreppet kvalitet är rapporten från våra
kvalitetsregister intressant. Enligt vår registerhållare förefaller det som att anmälningarna ökar i låg takt, men fortsatt finns en stor andel som aldrig anmäls.
Täckningsprocenten uppskattas till ca 80 % för meningiter och ca 60 % för
pneumoni. Målet, formulerat av SKL, är minst 80 % täckningsgrad i samtliga register. Örebro tog hem kvalitetspriset som årets bästa registerklinik, vi
gratulerar och uppmanar övriga kliniker att följa deras goda exempel! Om vi
går vidare till STRAMA kan frågan ställas hur stort ansvar infektionsklinikerna ska bära inom sjukhusen? Antibiotikaronder är förvisso en viktig del i s.k.
”Antibiotic stewardship”. Uppdraget kräver infektionsläkares kompetens och
tid och det är sjukhusens ansvar att finansiera. Det arbetet är inte en fri nyttighet som kan avropas från infektionsverksamheterna utan resursförstärkning.
Målet måste vara att det ska bli en kärnverksamhet och inte drivas som projekt.
Programgrupperna nu funnits en längre tid och medlemmar börjar lämna
och nya kommer till. Det är önskvärt med geografisk spridning för att tillvarata
synpunkter från hela landet med en viss omsättning i grupperna över tid. Nyrekrytering är alltså nödvändig och processen ska vara transparent. Rekryteringen
kan hanteras med inval alternativt omval efter en bestämd mandatperiod med
beslut av styrelsen efter nominering från verksamheterna. Till sist måste det
nämnas att det är 20 år sedan första numret av Infektionsläkaren gavs ut. Första
numret år 2017 är under planering och kommer att ha fokus på detta jubileum.
Snöyran tilltar och jag blir irriterad på mig
själv för min oförmåga att få på vinterdäcken
i tid år efter år. Här finns en förbättringspotential.

Eder ordförande
Göran Günther
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Sepsis - en okänd folksjukdom?
I Tyskland är både självaste forskningsministern och hälsovårdsministern sepsisambassadörer. The
Global Sepsis Alliance har utsett
september till sepsis-månad. Men i
Sverige är det inte många som hört
talas om sepsis, bara 1 av 5 svenskar vet vad det är visar en aktuell undersökning. Ändå drabbas uppskattningsvis cirka 40 000 människor i
Sverige varje år av sepsis, vilket är
fler än som drabbas av prostata-,
bröst-, hud- och tarmcancer sammanlagt och dödligheten är högre än
vid akut hjärtinfarkt.

I

nfektionsläkarföreningen har sedan
många år gjort stora insatser för att öka
kvaliteten på sepsisvården i Sverige,
bland annat med ett utmärkt och välläst
vårdprogram. I januari 2015 gjorde jag
(Adam Linder) tillsammans med Arne
Egesten, och Heiko Herwald från avdelningen för infektionsmedicin i Lund ett
studiebesök hos professor Konrad Reinhart i Jena, Tyskland. Konrad Reinhart
brinner för sepsisfrågan och har bland annat grundat World Sepsis Day Organization och Global Sepsis Alliance. Efter detta
besök stod det klart för oss att Sverige låg
i bakvattnet och att det behövdes initiativ
för att lyfta fram de stora utmaningarna
som finns beträffande sepsis i strålkastarljuset och öka allmänhetens medvetenhet i
Sverige. Detta besök påbörjade en kreativ
process som syftade till att som ett första
steg skapa en translationell sepsiskonferens
i syfte att underlätta för kliniker och forskare att mötas och samarbeta.
LUSEP – en tvärvetenskaplig sepsiskonferens
Den 17-18 september 2015 gick den första Lundakonferensen om Sepsis och allvarliga infektioner (LUSEP) av stapeln
på Grand Hotel i Lund. I våra ögon var
konferensen en lyckad tillställning med
160 deltagande kliniker och prekliniska forskare från hela Sverige. Talarlistan
inkluderade ”lokala” forskare, nationella
kända forskare samt många internationella
framstående sepsisforskare som Tom van
der Poll (NL), Jim Russell (CAN), Sanjay Seethi (US), Konrad Reinhart (GER),
Frank Brunckhorst (GER), Luciano Gat-

Adam Linder och Konrad Reinhart på LUSEP 2015.

tinoni (IT) bland andra. Det fanns ett intresse från media som täckte konferensen
i tidningsartiklar, radiointervjuer och TV.
Det svenska Vetenskapsrådet (VR) och
cirka tio medicin- och bioteknikföretag
sponsrade konferensen.
All positiv feedback har inspirerat oss att
göra detta till en biannual konferens och vi
planerar för närvarande för nästa LUSEP
konferens i september 2018.
Se mer info om LUSEP på www.lusep.se.
Lansering av Sepsisfonden
I samband med en skidresa i februari 2015
diskuterade jag bland andra med min vän
Ulrika Knutsson, som arbetar som kommunikatör, kring sepsis. Dels att det är underligt att så få verkar veta vad det var för
något och jag beklagade mig även över att
det inte satsas på sepsisforskning i Sverige.
Vi bestämde oss där och då för att starta
en sepsisfond för att råda bot på detta. Det
första steget var att få fakta rätt; hur stor är
bristen på kunskap kring sepsis i Sverige?
Med hjälp av företaget YouGov utförde vi
en nationell undersökning som visade att
endast 21% av den vuxna svenska befolkningen (13% män, 29% kvinnor) sa sig
känna till begreppet sepsis. Dessa resultat
fick en hel del uppmärksamhet och studien publicerades i en internationell peer-review tidskrift 2015 (Mellhammar et
al OFID 2015).
Sepsisfonden, som lanserades i september 2015, är en ideell insamlingsstiftelse
med två huvudsyften; att öka medvetenhe-

Vimmelbild från LUSEP 2015 på Grand Hotel
i Lund.

ten och kunskapen om sepsis hos allmänheten, beslutsfattare och sjukvårdspersonal
samt att öka finansieringen av forskning
som syftar till att förbättra diagnostik och
behandling av sepsis.
Sepsisfonden har fått 90-konto (9005265) och den ekonomiska uppbyggnaden går sakta i rätt riktning där bland annat flera begravningsbyråer informerar om
oss. Men då allt arbete är ideellt skulle vi
behöva en eller flera större donationer för
att få fart på verksamheten. På sepsisfondens hemsida har vi information och nyheter kring sepsis. Vi har även gjort en pedagogisk kortfilm som finns på hemsidan
tillsammans med mer utbildningsmaterial
och intervjuer med sepsis-offer: webbplats: www.sepsisfonden och se filmen:
www.youtube.com/watch?v=6NdLnH
bLZMU
World Sepsis Day
Den 13 september är en internationellt erI NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 16
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känd dag då World Sepsis Day sedan 2012
arrangeras runt om i världen för att uppmärksamma sepsis. Sepsisfonden har två år
i rad uppmärksammat denna dag i Lund,
för att sprida kunskap om sepsis.
2015 var evenemanget av typen ”lågbudget”. I duggregnet framfördes levande
musik med "The Sepsis Trio" (grundarnas
barn och en kusin) och frivilliga delade ut
informativa broschyrer.
I år 2016 arrangerade Sepsisfonden ett
mycket större World Sepsis Day evenemang i Lund. Tack vare sponsring från
Sparbanksstiftelsen Finn kunde vi ha en
riktig scen och flera artister som uppträdde
inför ett par hundra åskådare. Ola Selmén
var konferencier och uppträden med bland
annat Henrik Widegren och Torsson varvades med tombola-utlottningar och intervjuer med läkare, sepsis-offer och regionrådet Anders Åkesson som är Sveriges
förste politiker som är sepsisambassadör.
Filmaren Michael Wall, som kom hem
samma dag från en Hollywoodgala där han
fått 1sta pris för sin kortfilm SEPSIS om
vår sepsisambassadör Christina Pettersson,
belönades med ”Sepsispriset” på 10 000 kr
för att han med denna film hjälpt till att
sprida kännedom om sepsis.
I samband med Infektionsveckan i Helsingborg i maj 2016 och även Xtreme Run
i augusti 2016 var Sepsisfonden närvarande och informerade om sepsis. Shahrzad Kiavash http://shahrzad.nu/ som är
sepsisambassadör tävlade också för Sepsisfonden under Stockholm triathlon och
erövrade därefter en fin sjundeplats vid
Paralympics i Rio i somras.
SEBRA – en kreativ miljö för sepsisforskning vid Lunds Universitet
I år utlyste medicinska fakulteten ett
3-årigt anslag till en ”kreativ miljö” som
ville angripa ett medicinskt problem på ett
multidisciplinärt sätt. Då sepsis är ett angeläget men komplext problem som skulle kunna gynnas av en multi-disciplinär
”approach” bildade vi SEBRA - Sepsis and
Bacterial Resistance Alliance – ett nätverk
med fokus på forskning kring sepsis och
antibiotikaresistens. Miljön består av sex
forskargrupper från olika vetenskapliga
discipliner och inkluderar bland annat
infektions- och intensivvårdsläkare, forskare inom mikrobiologisk rutindiagnostik
samt forskare från medicinska och tekniska fakulteten vid Lunds Universitet som är
experter bl.a. inom masspektrometri, mikrofluidik och live-imaging. Tillsammans
4
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Kännedomen om sepsis var låg i Sverige i mars 2015 enligt en undersökning gjord av YouGov.

Varannan vuxen svensk skänker pengar till välgörenhet varje år.

utgör dessa forskare en tvärvetenskaplig
forskningsmiljö som genom utvecklandet
av teknologi samt utförandet av basal och
klinisk forskning och kliniska studier med
väl karakteriserade patientmaterial kan bidra till utvecklandet av nya preventions-,
diagnostik- och behandlingsstrategier för
sepsis. Glädjande nog ansåg medicinska
fakulteten i Lund att sepsis var ett angeläget ämne som blev topprankat och SEBRA
erhöll ett 3-årigt anslag från medicinska fakulteten.
Denna kreativa forskningsmiljö har fyra
övergripande målsättningar:
• Öka kännedom om sepsis, dess incidens, långtidseffekter och kopplingen
till antibiotikaresistens. Vi har precis
publicerat ett arbete där vi använt
infektionsverktyget för att undersöka
sepsisincidensen i Skåne och Halland
(Mellhammar et al OFID 2016). Att

Sveriges första World Sepsis Day var ett
”låg-budget” evenemang på Stortorget i Lund
den 13 september 2015.

•

sepsisöverlevare drabbas av negativa
långtidseffekter är ett relativt outforskat område som vi vill satsa på. Vi
arbetar för att knyta samarbeten med
forskningsgrupper som är inriktade
på antibiotikaresistens.
Utveckla nya biobanker för insamling
av väl karakteriserade kliniska pa-

SEPSIS

•

•
Sepsisfondens ordförande Adam Linder, delar
ut Sepsispriset 2016 till filmaren Michael Wall
under World Sepsis Day i Lund 13 september.
Michael har gjort den internationellt omtalade
och prisade filmen SEPSIS, om sepsisdrabbade Christina Pettersson från Lund (även hon på
scen), en film som starkt bidragit till kunskapsspridningen runt sepsis till allmänheten.

tientprover. En välutbyggd biobank
tror vi är en absolut nödvändighet för
att utveckla nya diagnostiska metoder
och nya terapier och arbetet för att
starta detta pågår.
Utveckla nya teknologier för att
snabbt identifiera sjukdomsorsakande
bakterier och deras antibiotikaresistensprofil.
Identifiera nya biomarkörer för att tidigt identifiera patienter med sepsis,
ställa rätt diagnos och prognos. Dessutom kan biomarkörerna användas
för att subgruppera patienter vilket
kan vara en nyckel för att uppnå goda
resultat vid kliniska studier där nya
behandlingar utvärderas.

Sepsisambassadören Shahrzad Kiavash tävlade för Sepsisfonden i Stockholm triathlon 2016.

Sepsis är ett komplext syndrom som sannolikt kräver ett månghövdat angreppssätt för att lösa
problematiken. I figuren listas några av de viktiga delar som vi måste arbeta med för att på sikt
komma till rätta med detta stora folkhälsoproblem.

Sammantaget hoppas vi att den nya
kreativa miljön inom sepsisforskningen
vid Lunds Universitet kommer att spela
en viktig roll för att gemensamt fokusera
forskningsresurser för att identifiera och
behandla sepsis. Den tvärvetenskapliga
miljön möjliggör att forskare från olika
forskningsdiscipliner träffas och att nya
forskningsstrategier och teknologier kan
utvecklas och föras in i den kliniska rutinen med det stora målet att på sikt rädda
fler patienter med sepsis.
Personlig reflektion kring hur vi kan
öka kännedomen om sepsis
Att sepsis är så okänt bland allmänheten
trots att det drabbar fler individer än de
vanligaste cancerformerna tillsammans
och därtill har en imponerande mortalitet
och morbiditet känns märkligt. Till en stor
del är vi själva medskyldiga och en viktig
pusselbit för att öka kännedomen om sepsis är självklart att vi som kliniker måste
börja använda S-ordet. Vi borde både berätta för våra patienter vad som drabbat
dem och även uppmana våra kollegor från
andra specialiteter att göra det samma. Jag
har själv börjat göra detta mer systematiskt
sedan en tid tillbaka och har inte sett några större nackdelar hittills. En patient med
urosepsis som kanske vistats på IVA har
ju mer gemensamt med en patient med
pneumokocksepsis eller nekrotiserande
fasciit än med en patient men blåskatarr.
Trots detta berättar vi ofta för patient och
anhöriga att det var en urinvägsinfektion
som var orsaken till patientens besvär. Patientens traumatiska upplevelse kanske då
blir förminskad då grannen därhemma
kanske berättar att hen också haft urinvägsinfektion och lyckades bota det med
tranbärsjuice?
Många anser att vi skall använda begreppet blodförgiftning istället. Personligen är
jag osäker på vad blodförgiftning är, de
flesta kanske anser att det är likställt med
bakterier i blodet? Eftersom endast 2030% av patienter med sepsis och septisk
chock har positiv blododling så utesluts
en mycket stor grupp av patienter med ett
livshotande tillstånd som vi också behandlar intensivt. Vi vet ju också att korrekt
sepsisdiagnos endast blir satt i ca 20% av
fallen vilket också bidrar till att problemets
magnitud underskattas.
Även internationellt kan det ju bli problematiskt om vi i Sverige inte använder
samma terminologi. Att sepsis är ett ”konstigt” ord som är svårt för gemene man att
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 16
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lära sig håller inte heller som argument i
ljuset av att vi inte längre säger ”fallandesjuka” utan epilepsi och de allra flesta säger
diabetes trots att det bara hette ”sockersjuka” fram till 60-70 talet.
Det finns ju många i Sverige som redan arbetar hårt för att öka medvetandet
om sepsis och infektionsläkarföreningen
samarbetar bl.a. med anestesi- och akutläkarföreningarna för att på bästa sätt
introducera de nya sepsisdefinitionerna
(SEPSIS-3) som lanserades internationellt
i våras. Vi behöver också förbättra och anpassa klassifikationerna för organskada vid
sepsis så att de på ett bättre sätt kan användas på den, i Sverige stora grupp sepsispatienter som vårdas på vårdavdelning och
inte på IVA.
Sepsislarm eller infektionslarm har funnits i olika former runt om i Skåne och
Sverige sedan flera år men nu har Skåne
fått ett standardiserat prehospitalt omhändertagande av misstänkta sepsispatienter
tack vare infektionsläkarna Mari Rosen-

6
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qvist och Peter Lanbeck i Malmö som på
ett imponerande sätt utarbetat och implementerat ett vårdprogram för sepsislarm.
Att beskriva tydliggöra problemets magnitud i Sverige är också av stor vikt. Lisa
Mellhammar från vår grupp har nyligen
publicerat en studie som beskriven sepsisincidensen i Skåne och Halland med
hjälp av infektionsverktyget. Jag vet att fler
incidensstudier är på väg bl.a. från Linköping och Skövde och dessa studier kommer sammantaget att vara mycket viktiga
för att vi på ett trovärdigt sätt skall kunna
hävda att sepsis är ett tillstånd som man
bör ta hänsyn till.
Vad gäller forskning i övrigt så är sannolikt både tvärvetenskapliga och nationella
samarbeten fördelaktiga och möjliga med
tanke på att vi är ett relativt litet land.
Personligen tror jag att de negativa
långtidseffekter som verkar drabba många
sepsisöverlevare kommer att bli ett hett
forskningsområde framöver med tanke
på hur många som drabbas och därmed

hur mycket lidande och pengar som kan
sparas. Sannolikt borde vi bli bättre på att
följa upp våra patienter på ett mer standardiserat sätt och kanske finns det en plats
för ”post-sepsis clinics” även om ingen
vetenskap än så länge lyckats visa att det
hjälper patienten. Många patienter och
anhöriga kontaktar oss på sepsisfonden då
de eller deras anhöriga lider av några eller
flera av de många negativa långtidseffekter som verkar drabba sepsispatienter. Vi
vet alltså att det finns ett stort behov och
har påbörjat arbetet med att organisera ett
”patientforum” men vi behöver tyvärr mer
resurser.
Om någon av er har idéer kring detta eller om ni vill engagera er i sepsisfonden är
ni hemskt välkomna att höra av er till mig
(adam@sepsisfonden.se) eller sepsisfonden
(info@sepsisfonden.se).
Adam Linder
VO Infektionssjukdomar, SUS Lund
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KVALITETSPRISET 2016

Kvalitetspriset till Örebro
Infektionskliniken i Örebro får årets
kvalitetspris för sitt arbete med att
höja rapporteringen till det nationella kvalitetsregistret, i kombination
med en hög användning av säker
inloggning med ett så kallat SITHSkort.

H

enrik Eliasson är verksamhetschef
vid Infektionskliniken i Örebro.
Vid Svenska Infektionsläkarföreningens chefsmöte i oktober fick han å
klinikens vägnar ta emot föreningens kvalitetspris.
– Det känns kul och det är en eloge till
klinikens medarbetare. Vi har prioriterat
att arbeta med kvalitetsfrågor som handlar om att höja säkerheten och uppfylla
kraven på en stark autentisering med särskilda ID-kort. Vi har också satsat tid och
resurser för att höja kvaliteten på rapporteringen till kvalitetsregistret, säger Henrik
Eliasson.
Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar startades 2007 och består
av 6 delregister: pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, infektion i nativ led,
infektion i protesled samt svår sepsis/septisk chock på IVA. Även om registret har
djupa rötter i Infektionsläkarföreningen,
är det formellt Region Örebro som är ansvarig för registret. Alla infektionskliniker
i landet rapporterar till registret, men i
mycket varierande grad.
– Jag tycker att det är viktigt att få en
återrapportering på hur vi ligger till på kliniken. Om vi kontinuerligt skulle uppvisa
avvikande siffror mot övriga landet så är
det en signal på att vi behöver se över vår
verksamhet och komma tillrätta med avvikelsen.
Vården i siffror
Det blir allt lättare för patienter att ta del
av resultat i vården, bland annat genom
Vården i siffror. Det är en webbplats med
aktuella, kvalitetssäkrade data från olika
källor inom svensk hälso- och sjukvård.
Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal
olika register, många av indikatorerna har
sitt ursprung i diagnos-specifika kvalitetsregister.
Tanken med en öppen publikation av

Henrik Eliasson

olika indikatorer är att det ska skapa en
ökad transparens och diskussion kring
kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att den ökade transparensen i sin tur ska leda till ett ökat kvalitets- och förbättringsarbete ute i vården.
– Det är viktigt för mig att kunna förklara eventuella avvikelser inför medarbetare och patienter och ta reda på de bakomliggande skälen. För en tid sedan fick vi
en indikation på att virustalen hos flera av
våra hiv- patienter plötsligt gick upp och vi
förstod inte varför.
När vi gick till botten med detta och
analyserade problemet, stod det klart att
det handlade om en tillfällighet. För oss är
kvalitetsregistret är bra källa till feedback
och att jobba med ständiga förbättringar,
säger Henrik Eliasson.
Den stora utmaningen med att rapportera till kvalitetsregister är i regel krångliga
och tidskrävande inmatningsformulär som
stjäl tid från en i övrigt pressad vårdverklighet.
– En annan stor utmaning är bristen på
sjuksköterskor som kan hjälpa till med inmatning av data. En annan stor utmaning
är att hitta bra mått som speglar kvalitet.
Till skillnad från många andra specialiteter
har vi patientgrupper som inte är så stora
och som dessutom vårdas på många andra
kliniker. Det är svårt att hitta bra sätt att

jämföra patienter och resultat, säger Henrik Eliasson.
Smarta kort
Infektionskliniken i Örebro har även infört säker inloggning med SITHS-kort, ett
”smart” kort som identifierar medarbetare
i vård och omsorg och säkerställer säkerheten vid inloggning och digitala underskrifter. Sedan flera år finns det ett lagkrav
på att man ska logga in med så kallad tvåfaktorautentisering, och ett SITHS-kort
uppfyller det kravet. På Infektionskliniken
i Örebro har varje medarbetare ett SITHSkort och en personlig pinkod med sex siffror. I Europa pågår flera initiativ i syfte att
etablera en gemensam plattform för eHälsa
och utbyte av elektronisk patientinformation över landsgränserna. Ett grundläggande krav är att stärka vårdutövarens digitala
identitet baserat på ”smarta” kort, allt för
att stärka patientsäkerheten och individers
integritet.
– Att riskera säkerheten på grund av att
man använder ett gammalt system kan
vara förödande, både för patienten och
vården. För oss har det varit en självklarhet
att införa säker inloggning, säger Henrik
Eliasson.
Eva Nordin
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GONORRÉ

Gonorré - en infektionssjukdom
på väg tillbaka
Gonorré är ett globalt folkhälsoproblem med cirka 78 miljoner nya fall
per år. Även i Sverige ökar antalet
smittade. Sedan 2009 har det skett
en signifikant ökning med i genomsnitt 15 procent per år. Magnus Unemo, chef för WHO:s internationella
referenslaboratorium för gonorré vid
Universitetssjukhuset i Örebro, vill
skärpa diagnostik, behandling och
uppföljning och se ökade satsningar på preventiva åtgärder, nationellt
och internationellt.

M

agnus Unemo sitter i sjukhusets kafé och äter lunch tillsammans med en ung forskare från
Kingston, Jamaica. I några år framöver ska
hon arbeta med sin doktorsavhandling
vid det nationella referenslaboratoriet för
patogena Neisseria (gonokocker och meningokocker), som finns vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Här finns även Världshälsoorganisationens expertlaboratorium, ”Collaborating
Centre” för gonorré och andra sexuellt
överförbara infektioner som klamydia och
syfilis.
– Efter min disputation 2003 ville jag,
med fantastiskt stöd av klinikchef Hans
Fredlund, bredda det svenska referenslabbet samt lyfta det till en internationell nivå.
Ganska snart blev jag tillfrågad om att vara
expert vid WHO:s högkvarter i Genève,
initialt med rådgivning och stöd för hur
man skulle optimera diagnostik, behandling, uppföljning och epidemiologisk
övervakning för gonorré, klamydia och
syfilis. För cirka fem år sedan etablerade vi
ett expertlabb för WHO här i Örebro, och
sedan dess har jag lett verksamheten.
Tillsammans med Public Health England (motsvarande Folkhälsomyndigheten) leder även labbet i Örebro, på
uppdrag av European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC), resistensbevakningen av gonorré i 25 länder i
Europa.
– Det roligaste med jobbet är att ta del
av framstegen och se att det med ganska
enkla medel går att göra kraftfulla förbättringar. Det handlar inte bara om forsk-
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Magnus Unemo Foto: Lars-Göran Jansson, Sjukhusfotograf, Universitetssjukhuset Örebro

ning, rådgivning och expertstöd, utan
också om strategier för implementering av
riktlinjer och arbetssätt.
Lovande kandidater
Magnus Unemo är i grunden mikrobiolog och disputerade på en avhandling om
genotypisk och fenotypisk karakterisering
av Neisseria gonorrhoeae: om utvecklingen av effektiva molekylära diagnostiska
tekniker, optimala karakteriseringsmetoder samt identifiering och övervakning av
begynnande eller ökande antibiotikaresistens.
I dag reser han runt i världen på uppdrag av WHO som rådgivare, men också
för att utöka och effektivisera den globala
övervakningen av resistent gonorré.
– Vi arbetar mycket för att förbättra
kvalitetssäkringen av övervakningen så att
länder kan jämföra sina resultat. Vi arbetar
även för att hitta nya fungerande behandlingsalternativ och vi för ständigt dialog
med läkemedelsindustrin i syfte att påverka utvecklingen av nya antibiotika. Vi har
gjort många av de initiala labbstudierna av
de tre substanser som nu är i kliniska prövningar för gonorré, vilka ser lovande ut
De tre substanserna är solitromycin,
gepotidacin och zoliflodacin.
– För två av dem tycks det dock vara så

att vi redan har en låggradig men sällsynt
resistens, för den tredje substansen ser det
mer hoppfullt ut. Men på lång sikt kommer det inte att lösa situationen, säger
Magnus Unemo.
En ökad resistens hos gonorrébakterien
mot alla introducerade antibiotika är ett
välkänt problem. För cirka sju år sedan
upptäcktes det första fallet av höggradig
resistens mot ceftriaxon i Japan, vilket resulterade i en global aktionsplan och en
intensifiering av länders övervaknings- och
forskningsinsatser.
– Det brukar ta tio till tjugo år från att
de första fallen av resistenta gonorréinfektioner identifierats tills att resistenta
stammar spridit sig internationellt, säger
Magnus Unemo.
I dag är den internationellt rekommenderade behandlingen ceftriaxon i kombination med azitromycin. En oroande
trend är dock att resistensen mot azitromycin sprider sig.
– Mycket av den resistens mot flertalet
av antibiotika vi ser nu har utvecklats i västra Stilla havsregionen, framförallt i Japan,
varefter den har spridits globalt.
Oroande trend
Gonorré var tidigare mycket vanlig i flertalet länder, även i Sverige där incidensen
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GONORRÉ

kulminerade i början av 1970-talet, varefter den sjönk i stort sett varje år fram till
och med år 1996. Från och med 1997
började incidensen öka igen i Sverige, och
i flertalet andra länder. Framförallt orsakades den svenska ökningen av en ökad
inhemsk smittspridning bland yngre heterosexuella kvinnor och män samt homosexuella män.
– Från 2009 och framåt ser vi en dramatisk ökning av antalet rapporterade gonorréfall, såväl bland kvinnor som män.
Även om skillnaden mellan könen minskat
är det fortfarande tre gånger så vanligt med
gonorré bland män som bland kvinnor.
Incidensen är betydligt högre i storstäderna. Stockholms län stod ensamt för 54
procent av alla fall 2015 medan Skåne och
Västra Götaland rapporterade 12 procent
vardera. Den största procentuella ökningen skedde dock i Västerbotten, Västernorrland och Västmanland.
Under 2015 utfördes fullständig karakterisering med resistensbestämning av
Neisseria gonorrhoeae-stammar från 1
168 stammar, vilket motsvarar 70 procent
av alla rapporterade fall i Sverige. Analyserna gjordes i Örebro på det nationella referenslabbet, samt vid de mikrobiologiska
labben på Karolinska universitetssjukhuset
i Huddinge samt Solna.
Höggradig resistens kunde identifieras mot traditionella gonorréantibiotika;
av samtliga stammar var 18 procent resistenta mot ampillicin och 48 procent mot
ciprofloxacin. Oroväckande var att 19
procent av stammarna var resistenta mot
azitromycin, men endast 0,1 procent av
stammarna var resistenta mot ceftriaxon.
– Vi fann inga stammar som var resistenta mot spektinomycin.
Odling och uppföljning nödvändigt
Gonorré är en infektionssjukdom som är
tillbaka och det bör man ha i åtanke som
kliniker, särskilt då sjukdomen oftast är
asymtomatisk; cirka 50 procent av kvinnorna och 10 procent av männen har en
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tyst infektion.
– Om det finns en indikation på att
patienten haft oskyddat sex med tillfällig
kontakt eller bär på en rädsla att ha smittats sexuellt, så ska man ta ett prov.
Genetiska amplifieringsmetoder som
används alltmer för diagnostik av gonorré,
har en högre känslighet än bakterieodling.
Men, det finns samtidigt en ökad risk för
falskt positiva provsvar framförallt i extragenitala prover, exempelvis från svalg. Det
är därför viktigt, menar Magnus Unemo,
att man verifierar positiva fynd med odlingsprov eller med ett annat genetiskt
amplifieringstest. Odlingen är också viktig
att ha kvar för det är den enda metod där
man kan undersöka resistensen hos Neisseria gonorrhoeae.
– Den ökade förekomsten av multiresistenta gonokockstammar i Sverige och
omvärlden gör att odling och resistensbestämning och uppföljande provtagning
efter avslutad behandling är nödvändigt,
allt för att motverka resistensutveckling,
men också för att säkerställa att infektionen läkt ut.
Intresset för att utveckla nya antibiotikakandidater behöver intensifieras. Det
behövs även ökade satsningar på vaccinutveckling, menar Magnus Unemo.
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– Jag önskar att det fanns ett större och
mer långsiktigt helhetstänkande. Lyckas
man framställa ett fungerande vaccin så
motarbetar man försäljningen av antibiotika. Vaccin är inte lika inkomstgivande
som att utveckla läkemedel mot kroniska
sjukdomar som kräver livslång behandling. Men man bör komma ihåg att antalet
smittade i världen är många, sedan 2012
handlar det om 78 miljoner nya fall, det
är en stor inkomstkälla för det företag som
lyckas.

Eva Nordin
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Utbildning/kurs
INFEKTIONSVECKAN

FORTBILDNINGSKURS ENDOKARDIT

Torekov Hotell
27–29/3 2017

Region Skåne © Anders Tukler

Med ett nyligen uppdaterat vårdprogram och på återkommande begäran från er medlemmar kommer årets
fortbildningskurs att handla om endokardit. Kursen kommer att beröra klinik, diagnostik och behandling med
fördjupningar inom bland andra följande områden:
• Nya diagnostiska metoder som PET-CT och DT hjärta
• Thoraxkirurgiska övervägningar
• När det verkligen blir svårt – MRB, komplikationer

• CIED-infektioner och behandling av biofilm
• Graftinfektioner
• Användning av daptomycin

Bland föreläsarna återfinns bland andra Ulrika Snygg-Martin, Magnus Rasmussen, Niels Eske Bruun, Sören Berg,
Christer Ekdahl, Gunnar Svensson, Siri Kurland och Mia Furebring. Kursen kommer att innehålla en blandning av
katedrala föreläsningar med stort utrymme för spontana diskussioner och även falldiskussioner i mindre grupper.
Vi återkommer i år till Torekov Hotell dit man tar sig med flyg till Ängelholms flygplats eller med tåg till Båstad
varifrån det är ca 20 minuters färd med taxi. Vi hjälper gärna till och samordnar taxiresor. Kursstarten förläggs så
att så många deltagare som möjligt skall kunna påbörja sin resa hemifrån första kursdagen.
Kostnaden är 8 400 kronor exkl. moms för infektionsläkareföreningens medlemmar, priset inkluderar boende två
nätter och samtliga måltider. Resan ingår ej.
Sista anmälningsdag är söndag 8/1. Deltagarantalet är begränsat till 42 personer. Infektionsläkareföreningens
kurser blir oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats, det
är först till kvarn som gäller. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.infektion.net. Fyll i den
och skicka in den via mejl. All kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post så var särskilt noggrann
med att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse samt
fakturor på anmälningsavgift etc. Slutgiltigt schema mejlas cirka tre veckor före avresan.
Varmt välkomna!
Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se
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Ev frågor besvaras av
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se
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Hepatit C hos personer som
injicerar droger i Stockholm
Globalt finns det cirka 150 miljoner
personer i värden som är infekterade
med hepatit C (HCV). Personer som
injicerar droger är den grupp som
fortsatt driver epidemin och man beräknar att 60% av all som lever med
HCV idag har smittats via aktuellt,
eller tidigare injektionsmissbruk. Vidare uppskattar man att 80% av alla
nya infektioner sker i denna grupp
men trots detta är det endast ett fåtal per år (1-2%) som får behandling.

I

år presenterade WHO en strategi som
syftar att eliminera hepatit B (HBV)
och HCV till år 2030, eller åtminstone
reducera antalet nya infektioner med 90%
och minska HBV/HCV-relaterad dödlighet med 65%. För att åstadkomma detta
behövs bättre kunskap om HCV och strategier för att ökad prevention och behandling av de som är i aktivt injektionsmissbruk och därmed driver epidemin.
Den 8:e april 2013, efter år av politisk diskussion, öppnades sprututbytet
i Stockholm, 27 (!) år efter sprututbytet
startade i Lund. Då hade Infektionskliniken sedan 2010 varit med i diskussionen
och projektledningen av den kommande
verksamheten och redan i ett tidigt skede
beslutade vi oss för att skapa en ny databas för att underlätta insamlandet av data.
Eftersom Infektionskliniken på Karolinska
Universitetssjukhuset hade erfarenheter av
att starta InfCare Hiv och InfCare Hepatit
skapades därför InfCare Sprututbyte. InfCare Sprututbyte är nu ett nationellt kvalitetsregister och används av majoriteten
av de tio sprututbyten som finns i Sverige
idag. Mycket av de data som jag använder
i min kommande avhandling är data från
sprututbytet och InfCare Sprututbyte.
Prevalens av HCV
I mitt första arbete har jag beskrivit de första 1500 individerna som registrerat sig på
sprututbytet avseende prevalens av HCV
och med fokus på gruppens egen uppfattning om HCV-status i samband med
inskrivning i programmet. Sammanfattningsvis kan sägas att prevalensen av HCV
var hög med en anti-HCV-nivå på 82%.
18 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 4 · 16

Av dessa var 76% HCV-RNA-positiva
vilket gav en HCV-viremisk prevalens på
62%. Vidare noterades att gruppen infekterats tidigt i sitt injektionsmissbruk, redan efter 2 år var t.ex. 50% av alla kvinnor
anti-HCV-positiva. När det gällde kunskapen om ens eget HCV-status fanns det stor
förvirring. Bl.a. visade våra data att 24%
av de som inte trodde sig ha stött på HCV
över huvud taget faktiskt var HCV-RNA
positiva och alltså viremiska. Motsvarande andel HCV-RNA-positiva, hos de som
rapporterat att de inte visste om de hade
HCV eller ej, var 47%. Genom frekvent
återkoppling och provtagning av HCV,
inklusive HCV-RNA, på sprututbytet i
Stockholm tror vi att vi kan öka den egna
kunskapen om sitt individuella HCV-status och på så sätt ytterligare bidra till ett
reducerat risktagande, vilket tillsammans
med övriga interventioner är mer effektivt
ur ett preventivt perspektiv.
Nysmitta av HCV
I ett pågående projekt studerar vi nysmitta av HCV hos de ca 2400 deltagare som
nu är inskrivna på sprututbyte (varav alltså 38% är mottagliga för nysmitta), både
avseende serokonvertering men också avseende reinfektion. Risken för reinfektion
efter HCV-behandling - och vid fortsatt
riskbeteende – diskuteras mycket internationellt eftersom ökad behandling av HCV
i gruppen som injicerar droger är en förut-

Martin Kåberg

sättning för att påverka HCV-epidemin. I
sammanfattande studier har man noterat
re-infektionssiffror på ca 2-6 reinfektioner/100 personår. Högst preliminära data
från sprututbytet i Stockholm visar på en
högre grad av re-infektion, motsvarande
15 reinfektioner/100 personår, vilket sannolikt avspeglar en mer oselekterad grupp
med högre grad av riskbeteende.
I kommande projekt kommer vi att undersöka graden av leverfibros hos personer
med kronisk HCV både på sprututbytet
men även på beroendekliniker i Stockholm. I skrivandes stund har vi precis fått
veta att den portabla Fibroscan som vi pla-
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nerat för länge, äntligen är på väg. Det sista
projektet i min avhandling är en planerad
interventions-studie där personer med pågående eller nyss avslutat injektionsmissbruk (oavsett fibrosgrad), behandlas med
en effektiv DAA. Behandlingen kan ske på
beroendeklink eller på sprututbytet. Ur ett
behandlingsperspektiv, och med tanke på
de fortsatta utmaningar målgruppen kan
erbjuda, hoppas jag därför att vi kan erbjuda: en tablett, pan-genotypisk effekt,
>95% SVR, minimalt med biverkningar,
hög resistensbarriär och till ett rimligt pris.
Konklusion
Sammanfattningsvis har vi med dessa
projekt och med InfCare Sprututbyte fått
en bättre epidemiologisk övervakning av
HCV i gruppen som injicerar droger i
Stockholm. God epidemiologisk övervakning tillsammans med ökad behandling av
gruppen och en välfungerande beroendevård är nyckeln till att på sikt lyckas eliminera HCV i Stockholm, i Sverige och i
världen. För att detta ska kunna åstadkommas behövs dock utöver fortsatta studier
en nationell strategisk plan för HCV-eliminering och läkemedel till rimliga priser.
Slutligen vill jag tacka för att ha tilldelats
Pfizer-stipendiet 2016, inte minst för den
fina motivering som kom med stipendiet.
Vidare vill jag tacka alla mina förträffliga
handledare; huvudhandledare Ola Weiland och bihandledare Anders Hammarberg, Anders Sönnerborg och Christer Lidman.
Martin Kåberg
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Kvalitetspriset

Per Arneborn och Henrik Eliasson
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HIV+ på en hälsocentral i Etiopien
behandlingsutfall och resistens
I de flesta afrikanska länder är det
idag snarare regel än undantag att
få sin HIV-behandling på en hälsocentral istället för som tidigare på
sjukhus eller specialiserade HIV-kliniker.

D

en decentralisering av vården som
skett har varit en avgörande anledning till att det idag är fler än
någonsin av världens 37 miljoner HIV+
som har tillgång till behandling. Men det
är en sak att påbörja behandling med antiretrovirala läkemedel (ART). Att sedan
få en person att komma på regelbundna
återbesök till en mottagning som kan ligga
långt från hembyn och fortsätta att ta sina
tabletter varje dag, resten av livet, är betydligt mer komplicerat och krävande.
På senare år har det tyvärr blivit allt
tydligare att förekomsten av resistens mot
första linjens ART är nära kopplad till
hur länge behandlingen varit tillgänglig i
en region. Fortsätter den här utvecklingen så kan det få förödande konsekvenser
för HIV-vården i låginkomstländer där
alternativa behandlingar sällan finns tillgängliga och i så fall till en betydligt högre
kostnad.
Utfallet av ART
Mitt doktorandprojekt har som huvudsakligt syfte att studera utfallet av ART vid
hälsocentraler i Etiopien. Hälsocentralerna
drivs helt av sjuksköterskor och inga läkare
finns tillgängliga. Därutöver är tillgången
till diagnostiska hjälpmedel som t.ex. röntgen och provtagning ytterst begränsad.
Tillsammans med min doktorandkollega,
Taye Tolera Balcha, rekryterade vi 20112013 812 HIV+ vuxna som fick sin vård
vid någon av de fem hälsocentraler som
finns i och runt staden Adama i centrala
Etiopien. Ingen av studiedeltagarna hade
påbörjat ART när de gick med i studien.
Eftersom tuberkulos är vanligt förekommande i Etiopien och HIV+ har mycket
stor risk att drabbas av sjukdomen undersöktes samtliga deltagare för aktiv tuberkulos när de gick med i studien. Nästan
var femte individ, 158/812 (19,5 %), hade
aktiv tuberkulos, varav sjukdomen bara

Gadissa, vår projektkoordinator, på plats i vårt
kontor i Adama.

var känd i en bråkdel av fallen. Utfallet
av de olika metoder för att diagnosticera
tuberkulos hos HIV+ som vi undersökte
utgjorde basen för Tayes avhandling som
han presenterade 2015.
I mitt första arbete kunde jag visa att
utfallet av ART vid hälsocentralerna 6
månader efter behandlingsstart var förhållandevis mycket goda med 88,7% av
virusnivåmätningar under 400 kopior/
ml. Vi kunde också visa att behandlingen
fungerade lika bra för HIV+ med samtidig
tuberkulos som för de utan tuberkulos. I
mitt andra arbete studerades faktorer associerade med tidig död (inom 6 månader)
för deltagarna i studien. Faktorerna skiljde sig åt för män och kvinnor, något som
kan vara viktigt att ha i åtanke när man
triagerar patienter vid hälsocentralerna.
Mitt tredje arbete går ut på att utarbeta en
klinisk algoritm för att upptäcka patienter
som sviktar på sin ART. Den skulle kunna fungera som ett stöd till sjuksköterskor
vid hälsocentraler eftersom tillgång till virusnivåmätning är ytterst begränsad och i
dagsläget bara finns tillgänglig på regionsjukhus.
Mitt fjärde arbete gör jag tillsammans
med en etiopisk doktorandkollega, Dawit
Assefa. Man vet idag inte hur vanligt det
är med resistens mot ART i Etiopien. Vi
analyserar därför prov från våra studiedeltagare som har fortsatt höga virustal
(≥500 kopior/ml) efter 6 och 12 månaders behandling. I de fall vi upptäcker
resistens går vi vidare och analyserar prov
taget före behandlingsstart för att kartläg-

Gruppfotografering efter genomförd training
tillsammans med en del av de sjuksköterskor,
laboratoriepersonal, m.fl. som är med i vårt
projekt.

Modjo HC, en av hälsocentralerna som är med
i vår studie.

ga uppkomsten av resistensmutationerna.
Genom att kombinera resultat från resistensanalyserna med kliniska data hoppas
vi också kunna studera faktorer associerade med ökad risk för resistensutveckling.
Hitintills har vi analyserat 90/139 uppföljningsprov med höga virustal och i 65/90
(72 %) kunde vi påvisa minst en, men oftast flera, resistensmutationer. De vanligast
förekommande mutationerna var K65R
och M184V/I som påverkar NNRTI-delen samt K103N och Y181C som påverkar
NRTI-delen av första linjens ART som i
Etiopien är lamivudin, tenofovir och efavirenz. Under hösten 2016 fortsätter vi arbetet med att analysera prover och sammanställa data som vi hoppas kunna publicera
under våren 2017. Mitt femte arbete går
ut på att beskriva utfallet av HIV-vården
vid hälsocentralerna under upp till fyra års
uppföljning vad gäller virussuppression,
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immunrekonstitution samt mortalitet och
bortfall (loss to follow-up).
Sammanfattningsvis har vi kunnat visa
att förekomsten av aktiv tuberkulos är
hög men att man trots detta kan uppnå
ett gott behandlingsresultat, under förutsättning sjukdomen diagnosticeras i tid.
Om vi kan konstruera en klinisk algoritm
som identifierar patienter med sviktande
behandling kan förhoppningsvis behandlingsresultaten förbättras ytterligare, åtminstone i väntan på att man kan erbjuda
virusnivåmätningar även till patienter vid
hälsocentraler. Vi har också preliminära
resultat som visar på en hög förekomst av
resistensmutationer bland patienten med
dåligt behandlingssvar redan efter 6-12
månaders ART. Tillgången till andra linjens ART i Etiopien är, precis som i de
flesta låginkomstländer, ytterst begränsad.
Därför är det viktigt att känna till aktuellt
resistensläge för att vid behov modifiera
första linjens ART. Ifall man därutöver
kan identifiera individer med stor risk att
utveckla resistens och genom stöd och tätare kontroller förhindra ackumulation av
mutationer under behandlingens gång kan

ytterligare resistensutveckling förhindras.
Jag är glad och tacksam över att ha tilldelats Pfizerstipendiet 2016 som utgör ett
tillskott till vår projektkassa samt en välkommen möjlighet att få berätta om vårt
projekt i Adama här i Infektionsläkaren.
Jag vill också passa på att uttrycka min

tacksamhet till min huvudhandledare Per
Björkman samt mina bihandledare Patrik
Medstrand och Erik Sturegård för allt stöd
jag får under mina doktorandstudier.
Anton Reepalu
ST-läkare, infektionskliniken SUS Malmö

Utlysning av Pfizerstipendiet 2017
elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@
liu.se, senast den 1 mars 2017.
Ansökan skall innehålla: Summarisk curriculum vitae (max
en sida) med publikationslista.
Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Preliminära
resultat och Betydelse (sammanlagt max 5 sidor). Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en
sida)

P

fizers 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 att användas för forsknings- eller
utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet
kan utdelas och tillfalla en till tre sökande. 2017 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr. Ansökan insändes
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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, Pfizer AB i samband med Infektionsveckan i maj
månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
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Vår styrka sitter i samarbete
När höstlöven börjat falla utanför
fönstret och den första snön orsakat kaos i Stockholm så kryper de
existentiella frågorna för en Klinisk
Mikrobiolog på. Hur vet jag att vi
gör rätt? Hur ska vi prioritera introduktionen av nya metoder och vilka
system passar just vårt landsting/
region bäst?

V

ad kommer passa bäst om vi blir
en storregion snart? Laborativ infektionsdiagnostik är mitt inne i
en mycket snabb utveckling som breddar
vårt kompetensområde och som gynnar
patienterna. På alla håll i landet arbetar
vi nu med införande av nya, enkla och
ibland även multiplexa molekylärbiologiska tester som kommer placeras allt närmare patienten. Med denna utveckling är
en lokal diskussion om begreppen, ”Point
of Care” och ”Point of Impact”, viktig. Ju
mer komplexa snabbtester vi inför desto
mer tolkning kommer svaren kräva. Hur
ska vi t.ex. bedöma en samtidig detektion
av CMV DNA och HHV6-DNA hos en
patient som legat 2 veckor på IVA och nu
fått CNS symtom? Här är diskussionen
mellan ansvariga Infektionsspecialister och
Kliniska Mikrobiologer helt central och vi
börjar här och nu i och med den generösa inbjudan som vi fått till Föreningen för
Klinisk Mikrobiologi om att bidra till Infektionsläkaren.
Klarar vardagen på "gnällen"
I de flesta landsting är Kliniska Mikrobiologer en bristvara. En nylig inventering i
Uppsala/Örebroregionen visade att vi har
en läkarbemanning som precis på ”gnällen”
klarar den kliniska vardagen på de flesta
laboratorier, men något laboratorium har
enbart en specialistutbildad läkare vilket ju
alla förstår är på tok för lite. Situationen är
ganska likartad över hela landet och detta innebär att våra förutsättningar för att
klara av utvärderingar och implementering
av nya metoder är högst varierande. Som
infektionsläkare kan man förstås bli frustrerad över hur långsamt det lokala laboratoriet ibland jobbar vid implementering av
nya metoder, men för att alla patienter ska
få en högkvalitativ och relevant diagnostik
så krävs det att vi vet vad vi gör. För att implementera en multiplex diagnostik krävs
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förutom den rent laborativa värderingen
(sensitivitet, specificitet, reproducerbarhet
och värderingen av vilka kontrollsystem
för långsiktig stabilitet som metoden kräver mm.) även en diskussion med infektionsläkare, IVA-läkare och barnläkare om
hur resultaten ska tolkas. Vi behöver också
mellan de Mikrobiologiska laboratorierna
hjälpas åt med utvärderingar för att även
patienter på sjukhuset med den ensamma
mikrobiologen ska kunna leverera högkvalitativa svar i tid. Vår gemensamma Infektionsvecka och Mikrobiologiska vårmöte
har utvecklats till en utmärkt mötesplats
där vi ska fortsätta denna diskussion, nu
närmast i Karlskrona i maj 2018.
Inom FKM jobbar vi nu med att skapa arbetsgrupper för olika diagnostikområden för framtida samarbeten med SILF
och andra specialistföreningar i arbetet
med vårdprogram inom infektionsområdet. Vi prioriterar under 2018 arbetet
med Blododlingsdiagnostik, Främmande
kroppsinfektioner och Urinvägsinfektionsdiagnostik. Vi arbetar parallellt också
med en nationell analyslista och att tillsammans med Folkhälsomyndigheten få
på plats det nätverk av Referenslaboratorier som med all sannolikhet kommer att ha
etablerats andra halvåret 2018. Föreningen
har också bildat ett informatiksutskott där
Jonas Swanberg (Jönköping) är sammankallande. Informatiksutskottet driver bl.a.
på för att vi, precis som i Danmark, även i
Sverige ska kunna ha en gemensam svars-

databas för mikrobiologi och kanske även
få till Elektroniska remisser mellan olika
huvudmän. Detta arbete sker parallellt
med att SILF blivit utvald som en av tre
specialistföreningar att vara med i Svenska Läkarsällskapets Informatikssatsning.
Även om vi vet att dessa processer ibland
är förtvivlat långsamma så hoppas jag att
vi båda föreningar har sett detta behov gör
att vi nu har en bra chans att identifiera
våra speciella behov av IT-infrastruktur
inom infektionsområdet.
Återigen vill jag tacka för inbjudan till
Infektionsläkaren och hoppas att vi kommer bidra med spännande rapporter från
det mikrobiologiska området.
Martin Sundqvist
Överläkare, Klinisk Mikrobiologi
Universitetssjukhuset, Örebro
Vice Ordförande, Föreningen
för Klinisk Mikrobiologi

UTLYSNING AV STIPENDIER

Utlysning av RAF-stipendiet 2017
Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet
är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten.
Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete
eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet
för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till:
magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari
2017.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och
ett CV för den nominerade.

Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF

Utlysning av stipendium - Stiftelsen
för Göran Sterners resestipendiefond
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 23 000 kr.
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.
Skriftlig ansökan med:
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas till
Vetenskaplige sekreteraren: Anita Hällgren
epost: anita.hallgren@liu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2017.
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INFEKTIONSVECKAN OCH MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
vårmöte i Karlskrona 16-19 maj 2017
Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till
Karlskrona. Mötet arrangeras denna
gång av Infektionsklinken i Karlskrona och Mikrobiologiska kliniken i
Karlskrona/Växjö tillsammans med
SILF, de mikrobiologiska föreningarna och IFIS, infektionssjuksköterskornas intresseförening.

aktiviteter. Anmälan öppnar 12 december.
Anmäl er gärna i god tid så kan vi garantera centrala hotellrum, efter den 28 februari
höjs anmälningsavgiften med 25 %. Sista
datum för anmälan är den 1 maj.
Hjärtligt välkomna önskar
Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)
Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM)
Riksföreningen för mikrobiologi (RFM)
Svensk förening för mikrobiologi (SFM)
Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och vi i den lokala arrangörsgruppen.

N

ytt för 2017 är att vi kommer att
ha en gemensam start på tisdagen
och fler parallella sessioner. Förutom de gemensamma sessionerna kommer det att finnas rika möjligheter att välja
mellan symposier med mer fokus på infektionssjukdomar och sådana med mer mikrobiologisk inriktning. Detta kommer att
varvas med ett spännande socialt program i
en världsarvsstad! Mötet kommer att hållas
mitt i centrala Karlskrona med närhet till

Olof Blivik
Infektion Karlskrona

hotell och andra aktiviteter. På mötets hemsida: http://infektionmikro2017.se, finns
en översikt av programmet samt information om anmälningsavgifter och sociala

Oskar Ekelund
Mikrobiologen Karlskrona/Växjö

Du skickar ditt abstrakt via länk på infektionsläkarföreningens websida:

www.infektion.net

Call for abstracts!
Ett viktigt inslag i mötesprogrammet
är deltagarnas presentationer. Vi
kommer tillsammans med de mikr
biologiska föreningarna att arrangera posterutställning och muntliga
presentationer baserade på inskickade abstracts.

F

orskningsprojekt men även andra
utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form. Infektionsveckan
och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett
utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i
specialistutbildningen. Man behöver dock
inte vara läkare eller medlem i Infektion
läkarföreningen för att lämna sitt bidrag.
Abstracts från infektionssjuksköterskor,

läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien
och smittskydd uppmuntras. Den som
skickar in ett abstract skall dock ha gjort
en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande
författare/huvudförfattaren också deltar
och presenterar sitt arbete vid mötet. Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, till exempel kan en presentation eller
en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas. Abstracten kommer att bedömas av Infektionsläka
föreningens styrelse. Styrelsen avgör vilka
som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som
poster. Möjlighet att ange eget önskemål
om presentationssätt kan dock göras i samband med inskickandet av abstract.

Abstract får vara max trehundra ord och
bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras. En bild eller
tabell
Anmälningssida för abstracts öppnar
den 1 januari och stänger den 28 februari 2017
Instruktioner kommer då också att finnas
tillgängliga på webbsidan. Alla godkända
abstracts publiceras på infektion.net och i
Infektionsläkaren nr 2, 2017.
Abstract som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författaren avser att
bedömningen skall göras av de mikrobiologiska föreningarnas styrelser, skall skickas in via deras abstractsystem.
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Tropiknytt
Jag sitter och tittar ut över ett snötyngt landskap, långt ifrån känslan
av tropisk värme. På jobbet har det
dock i veckan handlat om både svår
cerebral malaria, neurocysticercos
och maskinfektioner.

J

ag har precis via Folkhälsomyndighetens hemsida tittat på inspelningen
av Zikavirussymposiet som hölls den
4 oktober 2016. Det var ett samarrangemang mellan Folkhälsomyndigheten,
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. Det
var roligt att se att så många kollegor från
olika specialiteter hörsammat inbjudan till
detta symposium om epidemiologi, klinik
och handläggning av infektioner med Zikavirus i Sverige. Från Folkhälsomyndigheten var Thomas Tolfvenstam moderator
samt föreläste om diagnostik och Anders
Tegnell talade om epidemiologin. Från
Karolinska Universitetssjukhuset deltog
vår styrelsekollega från SFTIH Charlotta
Rydgård som talade om klinik, Karin Pettersson om obstetrik och Lars Navér gav

barnperspektivet. Det följdes av en intressant paneldiskussion där även Hedvig
Glans, Zikaansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset deltog. Synpunkter från
auditoriet insamlades som led i arbetet
att ta fram den nya rekommendation för
praktisk handläggning av Zikavirusinfektioner i Sverige som Folkhälsomyndigheten håller på med.
Hela symposiet finns inspelat och lätt att
titta på via Folkhälsomyndighetens hemsida där även powerpointpresentationerna
finns.
Klara Sondén, ST-läkare på Infektionskliniken Karolinska tilldelades Svensk För-

ening för Tropikmedicin och Internationell Hälsas stipendium i maj 2014 för att
använda i sin studie av genetisk mångfald
hos plasmodium falciparum. I detta nummer kan ni läsa hennes rapport.
Vi har även glädjen att utlysa ett nytt
tropikstipendium, var god se separat annons. Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se. Om du är medlem men
inte fått e-post-utskick, maila din e-postadress till SFTIHinfo@gmail.com.
Maria Lundberg
ordförande

Genetisk mångfald
Det är väl känt att malariaparasiten
har en stor genetisk mångfald och
uttrycker ett stort antal antigen.
Detta tros vara bidragande till den
långa tid det tar att uppnå skyddande immunitet samt till svårigheten
att utveckla ett effektivt vaccin.

S

kyddet mot malaria utvecklas gradvis
efter upprepad exponering; sannolikt
behöver individen möta en repertoar
av antigen för att uppnå motståndskraft
[Marsh 2006]. För framgångsrik vaccinutveckling krävs identifiering av vilka antigen som skyddande antikroppar riktar sig
emot.
Merozoite surface protein-2 (MSP2) är
ett av de antigen som studeras som potentiell vaccinkandidat. Det tros vara av avgörande betydelse för parasitens invasion
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i röda blodkroppar och seroepidemiologiska studier har visat att förekomsten av
antikroppar mot MSP2 är associerat till
minskad risk för klinisk malaria [Richards
2009]. Antigenet finns dock i många varianter och molekylärepidemiologiska studier av MSP2 har visat att infektioner ofta
består av flera olika parasitstammar med
olika MSP2 antigen [Snounou 1999].
Bärarskap av flera stammar har också associerats med minskad risk för insjuknande i akut malaria [Bereczky 2007, Färnert
1999, Sondén 2015] och bredare antikroppssvar [Rono 2013].
I flertalet molekylärepidemiologiska studier har vi kartlagt parasitpopulationer i
olika geografiska områden. Med en förfinad PCR metod [Liljander 2009] har vi
kunnat notera att vissa fragmentlängder
av msp2 (genen som kodar för MSP2) är

mer frekventa än förväntat och det oavsett land, transmission, ålder eller sjukdomsgrad. Målet med detta projekt var att
kartlägga de genetiska sekvenserna msp2
alleller med samma fragmentlängder hos
parasiter från fyra afrikanska länder samt
i samma område över tid.
Vi har kartlagt fördelning av msp2 alleler hos individer som lever i Kenya, Ghana, Mali och Tanzania baserat på analys
av data från blodprov med känd msp2 genotyp och fragmentlängd. Från Tanzania
har vi studerat prover tagna 1994, 1999,
2005 och 2010. Analys av 51 msp2 alleller
som identifierades som vanliga har sekvenserats och vi fann att sekvenserna hos
alleler med identisk fragmentlängd inte
var helt identiska i de polymorfa delarna
av genen men hade gemensamma konserverade sekvenser och även gemensam an-
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fader-sekvens. Liknande alleller fanns över
spridda geografiska områden samt över två
decennier i Tanzania.
Konklusion
Sammanfattningsvis har vi funnit att
MSP2 antigenet som bedöms viktigt för
skydd men av många betraktat för polymorft för att kunna inkluderas i ett vaccin,
har vanligt förekommande varianter som
skulle kunna vara av intresse för vaccinutveckling.
Dessa intressanta msp 2 alleler bör utredas vidare för att fastställa mekanismerna
för hur de bidrar till immunitet mot malaria. Det faktum att vissa vanliga varianter har en gemensam konserverad region
oavsett tidpunkt eller geografisk region är
ett särskilt intressant fynd. Det tyder på att
om antikroppar mot denna konserverade
del av MSP-2 kan induceras med hjälp av
vaccin, så kan problemet med antigenets
mångfald överkommas och immunitet
mot ett brett spektrum av malariaparasiter
uppnås.

Fakta Klara Sondén
Klara Sondén är ST-läkare på Infektionskliniken Karolinska och arbetar som postdoc i forskargrupp Anna Färnert. Hon fick
2014 ett stipendium från Svensk förening för tropikmedicin och internationell
hälsa. Här nedan följer en beskrivning av
den studie som hon utförde.

Klara Sondén
ST-läkare, Infektionskliniken
Karolinska Institutet, Stockholm

Stipendium i Tropikmedicin
och Internationell Hälsa
Svensk Förening för Tropikmedicin
och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30000 kr för yngre icke disputerade student/yrkesverksam.

terial och metoder, preliminära resultat,
tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max en

sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@
karolinska.se. Sista ansökningsdag 1 april
2017.

S

tipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie
eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig
studie företrädelsevis i endemiskt område.
Det är inte avsett som kompletterande
finansiering till större forskningsprojekt
eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress
eller mötesresa.
Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, maI NF EK TI ONS LÄK AR EN 4 · 16 31
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Protokoll styrelsemöte
Organ
Styrelsemöte och Internat för Svenska
Infektionsläkarföreningen

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 25/5 2016 granskades och
godkändes.

Tid
24-26 augusti 2016

§ 6 Infektionsveckan 2017, Anita Hällgren och Olof Blivik.
Utvärdering av Infektionsveckan 2016:
Styrelsen gick igenom utvärderingen från
årets Infektionsvecka och Mikrobiologiskt
vårmöte. En tredjedel av utvärderingarna
kommer från SILFs medlemmar. Över 90
% tyckte att det vetenskapliga programmet och mötet som helhet var bra eller
mycket bra. 77 % tyckte att det var bra eller mycket bra att mötet arrangerades tillsammans med mikrobiologiföreningarna.
Utställarna var inte nöjda med placeringen
av montrarna och vill ha mer kontakt med
mötesdeltagarna.
Karlskrona 2017: Olof Blivik presenterade infektionskliniken i Karlskrona och
planeringen för nästa års Infektionsvecka.
Mötet kommer att hållas i anslutning till
Stortorget och föreläsningar och symposier kommer att hållas i olika lokaler kring
torget. På torget kommer det att finnas
ett tält med inomhusmiljö där mat och
fika serveras och där utställarna får plats.

Plats
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Närvarande
Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Maria Furberg
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Olof Blivik (adj§5)
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Karolina Prytz.
§ 3 Dagordningen fastställdes.

Budget, lokaler och socialt program är i
stort sett klart. Budgeten presenterades för
styrelsen. Olof efterlyser en bättre överlämning till värdkliniken i framtiden. Den
manual som finns är inte färdig och det
vore bra med en person som fungerar som
handledare för värdkliniken.
Program för Infektionsveckan 2017: Infektionsveckan 2017 blir en dag kortare än
tidigare. Mötet börjar tisdag lunch den 16
maj och slutar fredag lunch den 19 maj.
Två keynote lectures planeras. Ett tillsammans med mikrobiologerna med
Gunnar Kahlmeter som huvudtalare och
ett med tema nytt infektionspanorama i
klimatförändingens spår där huvudtalare
ännu inte är klart. AH och FM är ansvariga. I år kommer keynote lectures inte att
sponsras av industrin.
Fem symposier planeras med tema sepsis, nosokomiala pneumonier inklusive
VAP, fästingburna infektioner, kliniks relevans av nya mikrobiologiska diagnostiska
metoder och late breaking news. Förslag
tillsymposiemoderatorer
diskuterades.
GG, MH och AH ansvarar för att kontakta tänkbara symposieledare.
Fyra parallella interaktiva fallseminarier
kommer att arrangeras med tema multiresistenta gramnegativa infektioner, tropik,
primär immunbrist och hepatit C. UR,
KP, AB och MH kontaktar respektive seminarieledare.
Ungt forum kommer även 2017 att vara
en halvdag och tema blir infektionskonsulten.
Rapporter från kvalitetsregistren, postersessioner, fria föredrag, grand round
och Justus Ström föreläsning arrangeras
som vanligt.
Styrelsen träffas för förmöte kl. 11 på
tisdagen och årsmötet hålls tisdag eftermiddag före postersessionen. Tisdag kväll
Konstituerande styrelsemöte hålls torsdag
kl. 17-19.
§ 6 Ordförandes ärenden, Göran Günther Infektionsveckan 2018. Visby kan inte
vara värd för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2018 och alternativa orter diskuterades. Ordföranden skall
kontakta de kliniker som är aktuella och
även diskutera förslagen med de mikrobiologiska föreningarna. Beslut behöver fattas
snarast.
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Styrelsen diskuterade hur en gemensam
budget för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte skall se ut. Hur skall
ett eventuellt överskott eller underskott
fördelas mellan föreningarna? Det finns
praktiska fördelar med att budgeten för
mötet är gemensam för de arrangerande
föreningarna istället för som nu uppdelad
mellan SILF och de mikrobiologiska föreningarna. Grovt har fördelningen tidigare
varit 60 % för SILF och 40 % för de mikrobiologiska föreningarna. Nu tillkommer IFIS som arrangerande förening. Vi
behöver skriva ett budgetavtal mellan de
arrangerande föreningarna och ett förslag
bör vara klart till telefonmötet med IFIS,
SFM, RFM och FKM den 13 september.
I tidigare diskussioner har tanken varit att
utgå från antalet deltagare och dagar som
de deltar. Det tar å andra sidan inte hänsyn
till hur mycket de arrangerande föreningarna bidrar till programmet. Ett alternativ
kan vara att förenkla fördelningen till fasta
procenttal, t ex 55 % för SILF, 35 % för de
mikrobiologiska föreningarna och 10 %
för IFIS.
Ny representant i RAF: Styrelsen beslutar att utse Thomas Tängdén som representant för föreningen.
Upprop för en nationell plan mot viral
hepatit. Stephan Stenmark är initiativtagare för uppropet och föreningen beslutar att
ställa sig bakom detta.
STRAMA-nätverket: Ordföranden informerar om att STRAMA nätverket beslutat att SILFs ordförande skall vara adjungerad till STRAMA nätverkets styrelse,
§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remisser: Från Socialdepartementet. Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram. Beslutsunderlaget från
Folkhälsomyndigheten har tagits fram i
samråd med representanter från SILF som
nu tillfrågas om de även kan granska det
färdiga förslaget. MH ansvarar för frågan.
Ny representant till Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramafrågor:
Jesper Ericsson slutar och styrelsen behöver nominera en ny representant. MH bereder frågan.
Styrelsens arbetsformer 2016-17:
Chefmöte 19-21 oktober
Vår Gård Saltsjöbaden
Telefonmöte 7 december kl. 13-15
Styrelsemöte 12 januari. Sällskapet
Styrelsemöte 13 mars med middag
Sällskapet
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Infektionsveckan 16-19 maj, Karlskrona
Styrelseinternat 23-25 augusti, Omberg?
Chefmöte 18-20 oktober, Stockholm
Telefonmöte 5 december kl. 13-15
§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren.
Vårdhygien har uttryckt ett intresse
av att bidra till programmet under Infektionsveckan i framtiden. AH tar med
frågan till telefonmötet med IFIS, SFM,
FKM och RFM i september.
Justus Stöms Föreläsningsfond: Föreningens sakkunniga har suttit länge och nya
behöver utses. Formellt väljs sakkunniga
av Sällskapet efter nominering från SILF.
Förslag på nya sakkunniga diskuterades.
AH breder frågan.
Remisser:
Förfrågan från Sällskapet om nominering
av potentiella granskare av ansökningar,
forskningsanslag mm från SLS. Namn inventerades och AH bereder frågan.
Förfrågan från Sällskapet om nominering av ST läkare till en referensgrupp

om tisdagsföreläsningarna på SLS i Stockholm. MH bereder frågan.
§ 9 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Manusstop för nr 3 är den 1 september
och tidningen ges ut en månad senare.
Nummer 3 kommer att innehålla ordinarie fasta punkter, en fallbeskrivning från
Halmstad, rapport från infektionsveckan
och presentation av årets Pfizerstipendiater mm. Rapport från kvalitetsregistren
presenteras i en bilaga.
Manusstop för nr 4 flyttas till den 10
november för att inte hamna mitt i höstlovet.
Fråga från mikrobiologerna om vi är intresserade av en punkt med nyheter från
klinisk mikrobiologi? Styrelsen är positiv
till detta och om det fungerar bra kan det
bli en ordinarie punkt i Infektionsläkaren.
Infektionsläkaren firar 20 år 2017. En
tanke är att förnya tidningens layout i
samband med detta. Styrelsen är positiv
till idén och Mediahuset får ta fram förslag
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som vi kan ta ställning till. FM ansvarar
för frågan.
Manusstop för 2017 års Infektionsläkare är den 23/1 för nr 1som kommer ut den
2/3, den 31/3 för nr 2 som kommer ut den
3/5, den 4/9 för nummer 3 som kommer
ut den10/10 och den 8/11 för nr 4 som
kommer ut den 12/12.
§ 10 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Agnar Bjarnason
Kvalitetsregistren: Under hösten kommer
automatisk överföring av pneumoniepikriser till kvalitetsregistret att starta i Örebro.
Per Arneborn kommer att informera om
detta på Chefmötet i oktober.
Hemsidan: Agnar informerade om arbetet
med att uppdatera hemsidans samling av
vårdprogram och behandlingsrekommendationer. Det kommer att finnas olika
nivåer av vårdprogram där vi skiljer på
nationella vårdprogram som tagits fram av
SILFs programgrupper och andra vårdprogram och behandlingsrekommendationer
från andra organisationer.
Listan på hemsidan med e-postadresser till verksamhetschefer och medicinskt
ledningsansvariga läkare vid landets infektionskliniker är uppdaterad.
Hemsidans pushfunktion skickar inte ut
all information som borde gå ut. AB undersöker.
Programgrupperna: Styrelsen diskuterade
hur nya ledamöter i programgrupperna
skall utses och om vi bör införa någon
form av mandatperioder. Frågan är inte
helt enkel och det är viktigt att bevara
programgruppernas självständighet. AB
påbörjar en dialog med programgrupperna för att samla in deras åsikter och önskemål. Frågan skall tas upp på Chefmötet
i oktober.
§ 11 Frågor angående yngre läkare och
SPUK, Karolina Prytz
En ny HIV utbildning planeras. Målsättningen är att göra en kurs för infektionsläkare som inte huvudsakligen arbetar med HIV. Inbjudan kommer att gå ut
under hösten.
Hemsidans ST-sida är under uppbyggnad skall bland annat få en FAQ del.
Höstens fallseminarier anordnas den 2930 augusti och har 22 anmälda deltagare.
§ 12 Utbildningsfrågor, Maria Furberg
SPUR inspektörer: Det saknas SPUR inspektörer och vi behöver ersätta Ann-Sofie
Duberg som har varit SPUR samordnare.

Detta är en fråga som återkommer och där
vi inte har hittat någon lösning. Styrelsen
föreslår att universitetsklinikerna skall bidra med varsin SPUR inspektör och att
landets övriga kliniker tillsammans bidrar
med ytterligare 2-3 inspektörer. MF ansvarar för frågan som återigen måste lyftas på
Chefmötet.
Höstutbildningen arrangeras den 24-25
oktober på Högberga gård i Stockholm
och har temat Antibiotika och antibiotikaresistens. Utbildningen hålls för första
gången och är fulltecknad med 47 deltagare.
Vårutbildningen 2017 arrangeras den
27-29 mars i Skåne och kommer att vara
en ny utbildning med tema endokardit.
§ 13 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Styrelsen informerades om föreningens ekonomi som fortsätter att vara god.
Överskottet från Infektionsveckan 2015
kommer att flyttas över till kontot för programgrupperna.
UR har personligen införskaffat ett nytt
bokföringsprogram som nu även används
för föreningens ekonomi.
Nya ordinarie medlemmar:
Måns Stefansson, ST läkare,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Christoffer Ruus, ST läkare, Göteborg
Klara Sondén, ST läkare, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
Karolina Nissen, ST läkare,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
§ 14 Planering inför Chefmötet
Styrelsen planerade årets Chefmöte som
hålls den 20-21 oktober på Vår Gård i
Saltsjöbaden.
Ett preliminärt program fastställdes och
tänkbara föreläsare skall kontaktas så snart
som möjligt.
§ 15 Övriga frågor. AH samlade in information till kalendariet.
§ 16 Ordf. Göran Günther avslutade
mötet.

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Karolina Prytz
Protokolljusterare
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Yngreläkarspalten
Snart är det dags för alla jul-, nyårsoch adventsaktiviteter att helt ockupera våra kalendrar. Redan i oktober
noterade jag att i stort sett varje
vardag hade något event inplanerat.
Helgerna i december har varit fullbokade sedan augusti.

S

nart är det dags för alla jul-, nyårsoch adventsaktiviteter att helt ockupera våra kalendrar. Redan i oktober
noterade jag att i stort sett varje vardag
hade något event inplanerat. Helgerna i
december har varit fullbokade sedan augusti.
Det är de vanliga tillställningarna på
jobb och skola i form av luciafirande och
julfester. Men sedan ett par år tillbaka har
jag noterat att aktiviteterna, som är mer
eller mindre obligatoriska, har ökat drastiskt. Ord som drop-in fika, drive-thru
pepparkaksbakning, glöggbingo, pop-up
kalendrar och tomteorientering har uppkommit. Helt nya ord. Jag undrar om Ho-
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race Engdahl har godkänt dem. Vart tog
myskvällar med brasa, te och en god bok
vägen?
När den 23 december kommer står man
ändå där i den långa kön på ICA med sin
långa, långa lista över allt som skall handlas och göras. Ångesten är hög och sammanbrottet nära.
Blir det bättre om man i tid försöker a
la husmoderskalendern planera in dagarna
i december med de nyttiga och nödvändiga förberedelserna inför jul? Är inte det ett
annat sätt att sprida ut ångesten över fler
dagar?
Illusionen om att "denna julen kommer
att bli annorlunda" lever ohotad vidare.
Jag önskar er härmed en God Jul och ett
Gott Nytt år.
Karolina Prytz
ST-läkare, Infektionskliniken i Örebro
karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se
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Avhandlingsreferat
Nu har kylan liksom snön kommit
men här i sydligaste Sverige även
solen visat sig vilket lyser upp i frånvaro av snö. Säsongen innebär att
vi startar influensavaccineringen för
fullt, vilket är klart att rekommendera när man tagit del av Anna Gillmans
avhandling kring Tamiflu resistens.

V

åra vatten är sannolikt bättre ur
många synvinklar än mångas i
världen, men det leder till eftertanke kring bl.a. läkemedelshantering och
produktion i stort.
Resistensuppkomst i influensavirus som
Annas avhandling berör är inte endast av

intresse för ornitologiskt bevandrade utan
har bäring på den miljö som vi delar med
resten av djurvärlden. Likaså funderar man
förstås på att detta är blott en av många
underliggande risker rörande läkemedelshanteringen globalt. Vi kan hoppas på
att antiviral produktion och terapi uppmärksammas på samma sätt som rationell
användning och hantering av antibiotika
gjort.
Anna försvarade sin avhandling den åttonde april 2016 varvid Elena Govorkova, St Judes Childrens research Hospital,
Memphis, Tennessee tjänstgjorde som fakultetsopponent. Handledare för avhandlingsarbetet har varit Josef Järhult, Shaman

Muradrasoli och Björn Olsen i en aktiv
forskargrupp kring fågelburen smittspridning.
Anna Gillman är infektionsläkare på infektionskliniken Akademiska Sjukhuset i
Uppsala där hon arbetar sedan 2001, först
som ST-läkare och sedan 2006 som specialistläkare.
Med önskan om en glad advenstid utan
influensa, God Jul och ett Gott 2017 med
många referat av avhandlingar till min
mail!
Cecilia Rydén
Infektionskliniken Helsingborg

Resistensdynamik hos influensa A virus
i gräsänder exponerade för oseltamivir
Influensa A virus (IAV) förekommer
hos många djurarter men den naturliga värden är vattenlevande fåglar, i
första hand simänder och måsfåglar.
Alla kända humana IAV har sitt genetiska ursprung i aviära virus och har
uppkommit genom genetisk blandning (reassortment) mellan virus
från fågel och människa eller gris.

D

e bästa tillgängliga läkemedlen
för att behandla svår influensa
är neuraminidashämmare, bland
dessa är oseltamivir (Tamiflu®) mest använt och finns i stora beredskapslager som
en del av en global pandemiberedskapsplanering. Om ett nytt pandemiskt IAV vore
resistent mot oseltamivir skulle dagens beredskap vara otillräcklig och man skulle stå
inför ett besvärande folkhälsoproblem.
Eftersom den aktiva metaboliten oseltamivirkarboxylat (OC) är mycket stabil och
inte elimineras i vattenreningsverk läcker
den ut i vattendrag. Upprepade studier i
Japan och i Europa har detekterat OC i
flodvatten nedströms reningsverk; i Japan
i koncentrationer upp till 0,86µg/L, i Europa i genomsnitt i tio gånger lägre halter.

Anna Gillman

Hypotesen bakom studierna i denna avhandling är att IAV i tarmen på simänder
kan bli resistenta om deras värdfåglar exponeras för OC i vattnet. Om ett resistent
virus sedan kan behålla resistensen trots
att det selektiva läkemedelstrycket upphör skulle resistenta virus kunna cirkulera
bland vilda fåglar.
Hypotesen har testats in vivo i en grä-

sandsmodell (Anas platyrhynchos) där änder infekterats med olika aviära IAV och
utsatts för OC i sitt vatten. Virus som utsöndras med avföringen har analyserats avseende resistens mot OC genotypiskt och
fenotypiskt. Resultaten av studierna visade
att H6N2-virus och H7N9-virus förvärvade resistens genom aminosyrasubstitutionerna R292K respektive I222T i neuraminidas-enzymet (NA) när infekterade änder
exponerades för 12 respektive 2,5µg/L
OC i sitt vatten. I en tidigare studie har
även ett aviärt H1N1-virus blivit resistent
genom H274Y substitutionen vid 0,95
µg/L OC-exponering. När OC exponeringen togs bort blev det resistenta H6N2/
R292K viruset snabbt utkonkurrerat av
vildtypsvirus, medan det resistenta H1N1/
H274Y förblev resistent också utan läkemedelstryck, vilket talar för en potential
att kunna cirkulera bland vilda fåglar.
De OC koncentrationer som experimentellt selekterat för resistens i gräsänder
ligger något över hittills uppmätta miljönivåer. Men om man beaktar att olika virus
blir resistenta vid olika OC koncentrationer och att miljöhalter varierar över tid
och plats kan man inte bortse från att OC
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i miljön är en riskfaktor för uppkomst av
resistenta aviära IAV.
Sammantaget har vi alltså kunnat konstatera att IAV med NA tillhörande båda
de fylogenetiska grupperna N1 och N2
kan bli resistenta om deras värdfåglar exponeras för OC. Olika virala subtyper har
olika förutsättningar att förbli resistenta
när läkemedelstrycket försvinner. Detta
hänger samman med virusets övriga ge-
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netiska uppsättning, det vill säga om det
finns andra samtidiga mutationer som kan
kompensera för sänkt viral fitness orsakad
av resistensmutationen. Om en resistensmutation skulle selekteras fram i ett virus som har kompensatoriska egenskaper
skulle resistensen potentiellt kunna kvarstå
genom en evolutionär process till ett nytt
resistent humanpatogent virus.
Förebyggande åtgärder mot resistensut-

veckling hos IAV i miljön består främst i
att minska miljöbelastningen av OC, dels
genom rationellt begränsad läkemedelsanvändning och dels genom förbättrad vattenrening. Därtill är det relevant att pandemiberedskapsplanering inkluderar flera
olika läkemedel.
Anna Gillman

FALLBESKRIVNING

Kvinna 35 år söker vård för
feber och buksmärta
Kvinnan visar sig vara på semester i
Sverige och berättar att hon har besvär med svängande feber, buksmärta och lös avföring. Hon kommer från
Tanzania, har genomgått sectio för
8 år sedan, behandlats för malaria
och tyfoidfeber i hemlandet, i övrigt
frisk. De nuvarande symptomen debuterade för ca sex veckor sedan i
Tanzania.

T

vå veckor tidigare har hon sökt
på infektionsmottagningen på ett
närliggande sjukhus med symptomen ovan, huvudvärk samt värk i armbågar och nacke. Hon var då opåverkad
och afebril, status inkl. hudkostym utan
avvikande fynd. Snabbtest för malaria,
tjock droppe och blodutstryk negativa. I
rutinlab LPK 2,47 som enda avvikande
prov. Patienten avböjde HIV-test. Bedömdes som virusinfektion. Ett par dagar senare ånyo besök på samma sjukhus med
fortsatta symptom, men även illamående
och enstaka kräkningar samt hematochezi.
F-odling samt parasit/EAEC/EHEC-PCR
togs då utan förklaring till hennes symptom.
På infektionsmottagningen i Helsingborg noteras en trött patient, anamnes på
feber men inte i behov av akut inläggning.
Nedsatt tandstatus, vit beläggning över
tungan. Över bål, armar och ben relativt
symmetrisk utbredning av 5-30 mm stora
delvis makulösa och delvis infiltrerade oregelbundna områden med mörkbrun pigmentering. Buken generellt ömmande utan
peritonit, dunkömhet över höger arcus.
SR 71, CRP 15, Hb 100, Trc 190, LPK
2,7 varav neutrofila 1,6 och lymfocyter 0,9
med aktiverade variantformer. Blododling
x 2, faecesprov för allmän odling, mikroskopi samt tarmprotozo-DNA, blodsmittescreening, malariautstryk och snabbtest tas.
HIV-screeningtest utfaller starkt positivt. Övriga prover ovan utfaller samtliga
negativa. Patient och hennes anhörig informeras om svaret och patienten erbjuds
planerad inläggning ett par dagar senare
för utredning då det visar sig att CD4-talet
är 20. Opportunistisk infektion misstänks
och utredning initieras. HIV-RNA är då

MR hjärna innan påbörjad behandling

MR efter 20 dagars behandling med Sulfadiazin och Daraprim

DT-buk initialt

2 100 000 kopior/ml. Cefotaxim insättes
ex juvantibus samt Bactrim i profylaxdos.
DT thorax och buk visar prominent cervix med omgivande vätskeskikt. Hudlesionerna bedöms av hudkonsult, kvinnan
berättar att hon haft dessa i över ett år.
Hudbiopsi tas, PAD utan tecken på Kaposis sarkom, atypiska mykobakterier eller
Leishmania. Mykobakterieodling, -mikroskopi och -PCR samt Leishmania-PCR av
hudbiopsi utfaller negativt. Hudlesionerna
bedöms därefter som hyperpigmentering
efter eksem. TB-odling, -PCR och -mikroskopi i faeces samt TB-odling av blod
och likvor utfaller samtliga negativt. CMV
DNA negativt i faces och serum, i serum
är IgG positivt och IgM negativt. Fynd
av E. Coli med ESBL typ A i rectum. Serumprov av Toxoplasma IgG 8,12 IU/ml,
tolkas som gränsvärde, IgM utfaller dock
starkt positivt.
DT hjärna visar en 5 mm stor kontrastuppladdning. MR hjärna bekräftar
5 mm kontrastuppladdande förändring i
höger nucleus lentiformis, samt liknande

Upprepad DT-buk visar appendicit med abscess.

förändring mätandes 2 mm inom nucleus
caudatushuvudet ipsilateralt, med utseende som kan överensstämma med cerebral
toxoplasmos.
Fyndet på DT hjärna föranleder LP med
öppningstryck 14,5 cm H20, normal cellräkning, laktat, glukos och albumin i CSV.
Analys av CSV med negativt PCR för
HSV1/2, CMV, VZV, EBV, JCV, negativt
utfall av mikroskopi, odling och PCR för
TBC, samt negativ svampodling och cryptokockantigen. Toxoplasma PCR på likvor
skickas för analys på folkhälsomyndigheten vilket visar svag positiv reaktivitet men
under cut off-nivå för positivt svar.
Behandling av cerebral toxoplasmos
initieras vårddygn åtta med Sulfadiazin
och Daraprim. Cefotaxim och Bactrim
seponeras. Patienten har alltjämt fortsatta
symptom som tidigare med feber mellan
38-40,5°, buksmärta och kräkningar. CRP
<5, LPK 2-3 med neutrofila >1, och sista
tagna SR har sjunkit till 38. Behandling
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av HIV startas med Truvada och Tivicay
utifrån resistensmönster. Koloskopi utförs
med anledning av blodiga diarréer bland
annat på misstanke om intestinal Kaposis
sarkom, denna visar makroskopiskt normal
bild. Gynekologisk undersökning utförs
utan patologiska fynd och cervixprov tas.'
Efter två veckors inneliggande utredning
har patienten har fortsatta besvär i form
av feber, 38-39°, illamående med enstaka
kräkningar, nedsatt aptit, fortsatt låga buksmärtor som nu alltmer börjat lokaliseras
till höger fossa. CRP 8,9 och LPK 4,1.
DT-buk utförs därför ånyo. Nu ses i höger fossa inferiort om terminala ileum en
2,5 cm stor något diffust avgränsad kontastuppladdning med tubulär komponent
som sträcker sig in mot cekalpolen mätandes 12 mm. Utifrån den radiologiska bilden i kombination med det kliniska fyndet
tolkas detta som appendicit med abscessutveckling.
Patienten opereras samma dag. Initialt
laparoskopiskt men operationen visar sig
vara komplicerad med kraftigt inflammerad appendix som perforerat och som sitter fast mot laterala bukväggen. Man kommer in i en abscesshåla och konverterar så
småningom till öppen kirurgi på grund av
risk för tarmskada. Därefter kan operationen slutföras. Appendix skickas för PAD
som visar periappendicit, men även mucocele av oklar genes utan tecken på dysplasi
i appendixslemhinnan, samt analys utan
tecken på tuberkulos. Piperacillin/Tazobactam insättes postoperativt.
Efter två veckors antiviral terapi har
HIV-RNA sjunkit till 563 kopior/ml och
CD4-celler stigit till 40.
Efter tre veckors behandling med Sulfadiazin och Daraprim utförs förnyad MR
hjärna där man kan se tydlig minskning av
kontrastuppladdning i den större förändringen på 5 mm, den mindre kontrastuppladdning som tidigare mätte 2 mm har
helt gått i regress.
Som rutin vid HIV bedöms patienten
även av ögonläkare. Tidigt under vårdförloppet kan man då se mjuka exsudat på
retina bilateralt, som mest inger misstanke
om HIV-retinopati men ansess även kunna utgöras av retinal toxoplasmos. Upprepade kontroller utförs under vårdförloppet
med en bild som vid HIV-retinopati eller
subakut neuroretinit. Under pågående behandling för såväl HIV som Toxoplasma
läker dessa förändringar ut fullständigt.
Efter appendektomi och under förlängd
antibiotikabehandling börjar så småning42 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 4 · 16

om febern sakteligen sjunka. Efter sex
dagars behandling med Piperacillin/Tazobactam och ytterligare sex dagar med
Ciprofloxacin och Flagyl per os seponeras
antibiotika helt, patienten är då fortsatt
lätt febril, strax över 38°. Hon har fortsatta
symptom i form av epigastralgier, illamående och enstaka kräkningar. Diarré och
hematochezi har upphört. Ultraljud utförs
utan tecken på postoperativ abscessutveckling. Obstipation misstänks förklara
åtminstone en del av patientens symptom
och diagnosen bekräftas med förnyad DTbuk på grund av atypisk symptomatologi
dittills under vårdförloppet. Då obstipationen löses förbättras patienten till viss
del. Efter ytterligare några dagar är patienten helt feberfri och utskrivs efter totalt fem veckors inneliggande vård, för att
kunna återvända till Tanzania.
Efter utskrivning ankommer svar på cervixcytologi som visar stark dysplasi, CIN3/
CIS. Svaret meddelas patienten i Tanzania
och hon genomgår konisering i Tanzania
en vecka senare.
Diskussion
Det aktuella fallet kan betraktas som rörigt
och svårt att överblicka. Detta stämmer
väl med kliniken, med spridda symptom,
och sjukdomar med atypisk presentation,
multipla hypoteser och flera parallella utredningar. Initialt försvårades utredningen
av patientens ovilja till HIV-utredning. I
slutändan klarnade bilden något, och patienten blev feberfri, men vilken sjukdom
orsakade vad?
Avseende toxoplasmosinfektion var serologin något avvikande med fynd av såväl
IgG som IgM, där man i normalfallet hade
förväntat sig enbart positivt IgG som vid
reaktivering av kronisk infektion. I kombination med multipla lesioner på MR
hjärna med utseende som vid toxoplasmos som svarade på behandling ansågs
det i detta fall var tillräckligt för att ställa
diagnosen cerebral toxoplasmos. Positivt
likvor-PCR för toxoplasma stärkte diagnosen men svaret var under cut-off-nivån.
Trots appendicit med abscess och perforation var CRP aldrig över 10 preoperativt (62 dag 1 postoperativt), leukocytos
förelåg aldrig, och symptomen var ovanligt
långdragna. Vid eftergranskning av den
DT-buk som utfördes nästan två veckor
innan operationen kunde man ana fyndet
i höger fossa redan då. Det är känt att det
hos patienter med HIV förekommer ökad
frekvens av periappendicit som ofta har

ett mer långdraget och atypiskt förlopp
än appendicit. Hos denna patient uppfattade man det under operation som inte
enbart periappendicit och det förklarar ej
det uteblivna CRP-svaret preoperativt. En
annan möjlighet är att mucocele appendix
givit upphov till det ursprungliga förloppet med diffusa buksmärtor, hematochezi
och ospecifika gastrointestinala symptom,
och att mucocele orsakat obstruktion med
efterföljande appendicit. I detta fall fann
man ingen dysplasi i appendix, men mucocele appendix har en oklar koppling till
andra maligniteter i GI-kanalen, endometrium, ovarier, bröst och njurar. I Sverige
utreds dessa patienter även med coloskopi samt tumörmarkörer, och följs upp
med diagnostisk laparopskopi då risk för
utveckling av pseudomyxoma peritonei
föreligger. Vid hemgång hade patienten
fortsatt problem med buksmärta, nedsatt
aptit och illamående, men i betydligt mindre omfattning än tidigare. Kanske var de
kvarvarande symptomen en biverkan av
Sulfadiazin?
Toxoplasmos såväl som appendicit kan
ju orsakat och förklara patientens ursprungliga feber, men även efter operation,
och utsatt antibiotika, och trots två veckors
behandling med Sulfadiazin och Daraprim
hade patienten fortsatt låggradig feber som
därefter långsamt försvann. Vid utskrivningen hade patienten ingen kvarvarande
feber. Det är möjligt att en annan ockult
infektion förelåg som antingen behandlats med givna läkemedel eller som läkt
ut i takt med att patientens immunförsvar
återhämtade sig. Ögonmanifestationerna
var kanske mest sannolikt HIV-retinopati, men den kliniska bilden var inte helt
självklar och dessa kan även ha orsakats av
toxoplasmos. Oavsett betraktas dessa som
HIV-relaterade och läkte ut med given behandling, direkt eller indirekt.
HIV är associerat med åtminstone fem
gånger ökad risk för cervixcancer. Hos
denna patient förelåg CIN3/CIS redan vid
HIV-diagnos, vilket är en indikation för
konisering som genomfördes i hemlandet.
Denna patient hade flera diagnoser associerade med HIV och AIDS, infektiösa
och icke-infektiösa, men tjänar även som
en påminnelse om att även ovanliga patienter kan ha vanliga sjukdomar.

Jonas Öberg
Leg. Läkare, Infektionskliniken
Helsingborgs lasarett

ISTÄLLET FÖR KRÖNIKA

Mässfallets betydelse
Krönikan drabbades av ett mässfall,
som krönikören själv uttryckte det.
Det kan ju också varit jag som glömt
att påminna. Vid ett äkta mässfall
är det väl kutym att kantorn eller
klockaren försöker att avhjälpa den
pinsamt hotande tystnaden, i analogi med det får redaktören här inträda.

E

n oväntad vändning men de senaste dagarna har ju också lärt oss att
förvänta oss det oväntade. Snöfall,
dopingfall och politiskt tonfall. Somliga av oss kallar det förfall och sönderfall,
det kombinerade förstadiet till det slutliga syndafallet. På kliniken senaste veckan
både njurstensanfall och dödsfall, fast det
var kanske mer väntat. Och nu även mässfall alltså. En term jag inte mött på länge,
kanske inte sedan Gösta Berling gjorde
entré i litteraturdelen av svenskan under
gymnasietiden. Den långa karensen därefter kanske mest avslöjar att jag inte tillhör
de religiösas skara.

Idag hade vi även en annan sorts mässfallsliknande bortfall, då tekniken inte gick
igång på röntgenronden. Det vill säga, den
saknade var inte radiologen. Alla var där
utom möjligen den IT-tekniker som hade
kunnat rädda situationen. Fast nu för tiden kan man ju betrakta bilden själv på
sin egen datorskärm, väl upplöst men utan
närmre guidning.
Kanske lite som att var och en får bli salig på sin fason, utan predikant och med
något friare tolkning. Men även mässfallen
har sitt syfte inser jag. Den förstelnande
kalla kåren som initialt seglat ner längs
ryggraden när jag nu står inför fait accompli över inte bara ett utan flera samtidiga
mässfall, den övergår gradvis i handling
och improvisation. Det innebär på vägen
även nya oförutsedda vändningar. Man
kan till exempel kverulera över sin situation för en yngrekollega nere på akutvårdsavdelningen när man sitter över sin
diktafon och vips så yppar vederbörande
att det finns ett flertal glädjande distraktionsmoment. Utan att ha förstått vad som

hände sitter jag så och lyssnar på podcasten
TWIV, som just denna vecka handlar om
nyligen kartlagda mutationer i Ebolavirus
som lett till ökad infektiös potential i det
stora Västafrikanska utbrottet. Mina mässfallstankar är som bortblåsta för en stund
och jag får känna mig som en nörd bland
nördar.
Oväntade avbrott är onekligen nyorienteringens moder. Om de bara inte sker
alltför frekvent är det då vi tvingas att fundera i nya banor, arbeta upp nya kanaler,
gå en annan väg en den gamla invanda,
slentrianmässiga.
Likväl blir det fint imorgon bitti, då jag
kommer att tänka: Äntligen stod prästen i
predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Och japp - där fick man tamejtusan
igång bildvisningsutrustningen…

Fredrik Månsson
redaktör
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KONGRESSKALENDER

Kongresser & möten 2016-2017
12-16 dec

Klinisk handläggning av HIV och viral Hepatit.
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

22-25 april

ECCMID
Wien, Österrike
www.eccmid.org

25-26 jan

Primär immunbrist – PID steg 1
Johannesbergs slott, Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

24-25 april

Livshotande infektioner
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

26-27 jan

Infektioner hos patienter med hematologiska
maligniteter
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

8-11 maj

Antiviral behandling och monitorering samt diagnostik
vid HIV, hepatit B och C virus infektion
Uppsala
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

2-3 feb

Infektionsläkarföreningens utbildning:
HIV- en grundkurs
Wiks slott, Uppsala

16-19 maj

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
Karlskrona
www.infektion.net

6-8 feb

CNS-infektioner
Göteborg
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

1-3 juni

ESCMID Postgraduate Education Course:
Sepsis 2017: From Pathogenesis to Treatment
Amsterdam, Nederländerna
https://escmid.pulselinks.com/event/12619

7-10 feb

Leverveckan
Stockholm
www.leverveckan.se/sv

7-9 juni

ESCMID Postgraduate Education Course:
Update on Infections Associated with Orthopedic
Implants: Diagnosis and Management
Pamplona, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/12708

8-9 juni

ESCMID Postgraduate Education Course:
Viral Infections in Immunocompromised Patients
Bratislava, Slovakien
https://escmid.pulselinks.com/event/13402

22-24 juni

ISCVID
Dublin, Irland
www.endocarditis.org

27-29 sep

HIV & HEPATITIS Nordic Conference 2017
Stockholm
www.hivnordic.se

13-16 feb

CROI 2016: Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections
Seattle, USA
www.croiconference.org

20-24 mars

Vaccinationer och reseprofylax
Eskilstuna
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

27-29 mars

Infektionsläkarföreningens vårutbildning: Endokardit
Torekov
www.infektion.net

19-23 april

International Liver Congress, EASL
Amsterdam, Nederländerna
http://ilc-congress.eu

21-22 april

Primär immunbrist – PID steg II.
Johannesbergs slott, Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm
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