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Efter fyra år av engagerat och gediget 
arbete slutar nu Åsa Hallgårde som 
ordförande i infektionsläkarförening-

ens styrelse. Samtidigt slutar Jonas Hedlund 
som vetenskaplig sekreterare och ersätts av 
Anders Johansson. Styrelsearbetet är både 
intensivt och tidskrävande men samtidigt 
roligt, utmanande och inte minst ett bra 
forum för att knyta kontakter så jag förmodar 
att ni lämnar styrelsen med blandade känslor. 
Jag vet också att ni kommer att saknas av den 
gamla styrelsen för ert uppskattade arbete!

När jag fick förfrågan från valberedningen 
måste jag erkänna att jag noga funderade 
innan jag tackade ja. Flera orsaker bidrog till 
mitt beslut men främst är att jag uppfattar 
Infektionsläkarföreningen som en välskött 
förening med flera aktiva arbetsgrupper och 
en livaktig och uppskattad tidning. Dessutom 
kom förfrågan lämpligt då jag nu avslutar 
mitt förordnande som verksamhetschef för 
infektionskliniken i Örebro. Även om jag 
inte arbetat i infektionsläkarföreningens 
styrelse så har jag arbetat drygt 10 år i lokala 
läkarföreningens styrelse. Detta samt min 
långa infektionserfarenhet hoppas jag ska vara 
till min hjälp i det framtida styrelsearbetet. 
Eftersom styrelseordförandeuppdraget enligt 
min uppfattning är ett teamarbete både från 
styrelsemedlemmar och övriga medlemmar 
så hoppas jag på en god och tät dialog för att 
arbetet ska bli så bra som möjligt. 

Aldrig förr har infektionsmedicin varit så 
exponerad för massmedialt intresse som 
under 2009. Den främsta anledningen till 
det är naturligtvis den nya influensan eller 
”svininfluensan” som blivit det förhärskande 
epitetet.

Enorma ansträngningar har genomförts för 
att få till en fungerande logistik när det gäller 
influensavaccination av befolkningen och i ett 
internationellt perspektiv kan man konstatera 
att Sverige lyckat väldigt bra. Lika mycket har 
inte situationen i slutenvården debatterats 
men även här har det krävts extraordinära 
insatser av alla personalgrupper. Den tidiga 
vaccinationen av sjukvårdspersonal visade 
sig vara en lyckad strategi som begränsade 
sjukfrånvaron. Enligt mitt förmenande är 
problemet slutenvårdsplatser eller snarare 
bristen på sådana. Infektionsklinikerna har 
idag en mycket begränsad möjlighet att på 
ett tillfredställande sätt klara en pandemi som 

till exempel en måttligt svår säsongsinfluensa.
En annan kär (?) massmedial fråga är resis-
tensutvecklingen, där STRAMA har en 
mycket viktig funktion för monitorering och 
att skapa ett opinionstryck för återhållsamhet 
och rationell antibiotikaanvändning. Under 
2009 års andra hälft hade Sverige ordföran-
deskapet i EU och under Almedalsveckan 
talade bl.a. Otto Cars och Åsa Hallgårde om 
det extremt allvarliga läget där tiotusentals 
personer i Europa dör varje år, då det inte 
finns verksamma antibiotika. Samtidigt pågår 
en politisk debatt om en ökad rörlighet av 
patienter med såväl import av utländska 
patienter som möjlighet att fritt söka sjukvård 
utomlands. I detta sammanhang hörs sällan 
argument om vikten av information till de 
patienter som åker utomlands och därmed 
har en ökad risk för en postoperativ infek-
tion med en multiresistent bakterie. Inte 
heller hörs starka politiska röster för att ökad 
import av patienter från andra länder också 
kräver extra resurser i form av personal och 
isoleringsrum.

Jag vill inte nu komma med en programför-
klaring då den nya styrelsen har sitt första 
möte 13/1, men viktigt för mig och den nya 
styrelsen är att vara lyhörd för era synpunkter. 
Det finns många frågor som är viktiga att 
driva ur ett infektionsmedicinskt perspektiv. 
Tidningen Infektionsläkaren kommer från och 
med nästa nummer att ha en debattsida där 
små och stora frågor inom infektionsmedicin 
kan ventileras. Låt oss gemensamt identifiera 
och debattera frågorna för att utveckla och 
stärka infektionsspecialiteten!

God fortsättning på 2010 önskar
JAn KällmAn 
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Årets vårmöte hålls i Umeå. Infektions-
kliniken vid landets nordligaste univer-
sitetssjukhus står som värd, och tradi-
tionsenligt har Infektionsläkaren hälsat 
på i förväg.

Västerbottens Läns Landsting har 
policyn att alla chefstjänster skall 
vara yrkesneutrala – det är själva 

chefs- och ledarskapet som är det viktiga.

lockad av utmaningen
Detta berättar sjuksköterska Ingrid Hugos-
son Wallgren, som sedan 2005 är verksam-
hetschef vid infektionskliniken i Umeå. Hon 
har tidigare arbetat som sjuksköterska på 
kliniken under 14 år, men efter det sökte 
hon sig till thorax där hon arbetade som 
avdelningschef.

– Infektion handlar mest om akutme-
dicin, och thorax mest om elektiv kirurgi. 
Jag ville byta och vara med om något nytt, 
förklarar hon sin sju år långa frånvaro från 
infektionskliniken.

När hon blev uppmanad – bl.a. av läkare 
på infektionskliniken – att söka posten som 
verksamhetschef där, slutade det med att hon 
kom tillbaka. Beslutet var inte helt lätt, det 
skulle bli en helt ny roll för henne att vara 
chef för läkare, förklarar Ingrid.

– Men utmaningen lockade mig. Jag såg 
det också som en fördel att jag hade lång 
erfarenhet av att arbeta på kliniken.

Hon fortsätter med att definiera sitt ansvar 
som chef:

– Det är att tillsammans med mina med-
arbetare driva kliniken mot ett gemensamt 
mål, att ha en vision för hur vi ska jobba. 

Frånvaro av prestige
Ingrid ser inga problem att diskutera även 
medicinska frågor med sina läkare.

– Jag har en fungerande dialog med mina 
medarbetare. Jag är mycket stolt över mina 
doktorer – de gör alltid sitt bästa, och är 
alltid beredda att diskutera och vill alltid 
vara delaktiga!

– Det finns extremt lite prestige här på 
kliniken. Jag känner mig privilegierad, och 
önskar att alla chefer hade medarbetare av 
samma kaliber som jag, fortsätter hon.

Direkt efter att ha tillträtt som chef, sam-
lade Ingrid alla doktorer för att fråga dem 
vad de hade för förväntningar på henne som 
chef. Efter att några punkter därom hade 
sammanfattats, redogjorde hon även för de 
förväntningar hon hade på dem.

– Jag tror det var ett viktigt möte. En helt 
egen teori jag har, är att man som ny chef har 
tre månader på sig att sätta avtryck. Då menar 

jag inte att man ska komma och peka med 
hela handen, men att medarbetarna ska veta 
vad man står för, och har acceptans för det!

30-års jubileum förra året
Kliniken som den ser ut idag stod klar 1978.

Byggnaden består av två hus, samman-
länkade med en gemensam entré i mitten. 
Mottagning och administration ligger i den 
ena byggnaden, och vårdavdelning 1 och 2 
i den andra.

Man förfogar över 30+2 vårdplatser (de 
2 är platser att ta till vid överbeläggning). 
Dessutom kan man i händelse av en epidemi 
öppna ytterligare 8 platser.

Ingrid är chef för ungefär 110 personer. 
Knappt 20 av dessa är läkare – om man räknar 
med underläkare, ST-läkare och randande 
doktorer. 

Inför 2010 är det nästan 7 specialister i 
infektionssjukdomar som arbetar vid kliniken. 
Flera av dessa har varit verksamma här länge.

Sjuksköterskorna är drygt 70 till antalet, 
och cirka 28 är undersköterskor.

långa avstånd
Upptagningsområdet är hela Västerbottens län 
med 250 000 invånare. Eftersom man är en 
universitetsklinik, får man även ta hand om 
vissa patienter från hela den norra regionen. 

Infektionskliniken i Umeå
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– De utgör dock en väldigt liten procen-
tuell andel av våra besök, säger Ingrid.

– Drygt hälften av den befolkning vi har 
ansvar för bor i Umeå och Skellefteå – men 
det blir alltså långa resvägar för resten.

Detta faktum påverkar planeringen av 
verksamheten.

– Ta t.ex. en patient från Tärnaby som 
ska hit på ett återbesök. Det innebär en sex 
timmar lång resa – i varje riktning! Därför 
försöker vi säkerställa att det verkligen är vår 
specialistkunskap som efterfrågas när vi tar 
hit en patient, berättar Ingrid.

Hon förklarar att de har länsdelssjukhusen 
i Lycksele och Skellefteå som de kan luta sig 
mot. Mycket går att lösa med telefonkon-
ferenser etc.

– En patient kan ligga på medicinkliniken 
på något av dessa sjukhus, och vi kan ha 
telefonkontakt med dem. Dessutom arbetar 
en specialist i infektionssjukdomar på Skel-
lefteås medicinklinik.

medicinskt ledningsansvar
Den specialist som arbetat längst på infek-
tionskliniken i Umeå är Jill Söderberg, som 
också har det medicinska ledningsansvaret 
för kliniken.

Jill kom hit som underläkare 1984, 
gjorde sedan sin ST här och har dessutom 
tidigare varit både verksamhetschef och 
chefläkare.

– Jag hade nog inte räknat med att jag 
skulle komma tillbaka som medicinskt led-
ningsansvarig, jag hade ju haft flera chefs-
uppdrag tidigare och tänkte ägna mig helt 
åt kliniskt arbete, berättar Jill.

Men det behövdes någon som kunde ta 
den positionen i och med att Ingrid blev 
verksamhetschef, och Jill tyckte det var själv-
klart att ställa upp för klinikens bästa. Idag 
uppskattar hon själv att hon arbetar kliniskt 
80–90% av sin tid.

Med sitt 25-åriga perspektiv kan Jill se 
tillbaka på den utveckling som har ägt rum 
inom infektionssjukvården.

– Idag är det mycket fler infektioner som 
är associerade med annan sjukvård, säger 
hon.

– Dessutom: Vid sekelskiftet hade vi 25 
hiv-patienter här. Idag är de exakt 101 till 
antalet! Det beror delvis på att det idag är 
en mycket bättre överlevnad, dels på att vi 
har invandrare som kommer från högende-
miska områden.

Jill påpekar att man idag behandlar på ett 
helt annat sätt. Det handlar mer om kompli-
cerade behandlingar som kräver avancerad 
monitorering.
– Men vi har varit ungefär samma antal 
specialister under dessa 25 år, utom under 
början av 2000-talet då vi faktiskt var färre. 
Arbetsbördan har däremot ökat. Ett exempel 
på det är all konsultverksamhet som vi idag 
har på det övriga sjukhuset.

Jill fortsätter med att förklara att mot-
tagningsverksamheten på kliniken är mycket 
omfattande, om man ser till antalet specia-
lister i tjänst.

Ställer upp för varandra
Frågor som Jill i egenskap av medicinskt 
ledningsansvarig måste ta i handlar bl.a. 
om val av behandlingar – de medicinska 
aspekterna. Dessutom att bedöma avvikelser, 
gå igenom antibiotikaval och bedöma vilka 
utbildningar som hennes kollegor behöver.

– Ingrid är dock mycket kunnig, men 
formellt är det ändå jag som måste stå som 
ansvarig.

Hon förklarar att det för tillfället ändå 
känns väldigt tillfredsställande att ha posi-
tionen.

– Vi har med råge lyckats uppfylla vår 
del av ett omfattande landstingsarbete som 
strävade till att minska användningen av 

bredspektrumsantibiotika. Det är bra ur 
ekonomisk synpunkt, men framför allt även 
ur resistenssynpunkt. Vi ligger idag helt i 
enlighet med STRAMAs intentioner, berät-
tar hon stolt.

Produktionen vid kliniken är mycket 
hög, och Jill tycker det känns både bra och 
lite konstigt.

– Vi har en ung specialistkår, och ibland 
kan de tycka att ansvaret som läggs på dem 
är stort – men samtidigt är det ju faktiskt så 
att de klarar av det, konstaterar hon.

– Vi är för få, i förhållande till vår verk-
samhet, och skulle därför gärna vilja vara fler. 
Samtidigt ger detta förhållande en känsla av 
solidaritet – och att vi känner varandra. Vi 
hjälps åt, och det är kanske så att det i en 
liten grupp skapas en känsla av att man vill 
ställa upp för varandra.

Klarade influensan bra
Jill tycker inte att det är något problem med 
rollfördelningen mellan henne och Ingrid. 
Hon tillägger att det kanske beror på att hon 
själv har varit verksamhetschef.

– Det som är jobbigt med min roll, är 
att det är så många trådar jag måste hålla i 
på en och samma gång. Det är skrivningar 
och dokument som måste vara färdiga och 
deadlines som kommer. Man har ibland ett 
dåligt samvete för att man känner att man 
borde göra mera.

– Jag är ändå lyckligt lottad – Ingrid tar 
allt som inte absolut måste till en läkare, 
tillägger hon.

Västerbotten är det län i landet som haft 
flest fall av H1N1 per 100 000 invånare. 

– Trots stort tryck, och medial fokus, 
tycker jag att vi klarade det bra. Vi kunde 
samtidigt köra verksamheten som vanligt, 
med mycket små justeringar. Det är förvå-
nansvärt! Mycket beror det på att vi hade 
bra planering, ett arbete som vi startade flera 
månader i förväg.

”Jag har det bästa jobbet”
Överläkare Stephan Stenmark är en av de 
andra specialisterna vid Umeå infektions-
klinik. Han berättar att han kom hit 1991 
för ett vikariat redan innan han gjorde sin 
AT, och att han sedan stadigt varit verksam 
här sedan 1994. Sin specialistkompetens fick 
Stephan 2003.

Stephan är antagligen välkänd för de flesta 
av tidningens läsare, eftersom han sitter i 
Infektionsläkarföreningens styrelse, och 
dessutom var ordförande i den framtids-
grupp som tillsattes av föreningen för några 
år sedan.

Ingrid Hugosson Wallgren Jill Söderberg
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Efter att ha disputerat på tularemi 2004, 
har Stephan arbetat kliniskt på heltid. En 
stor del av sin arbetstid ägnar han sig åt att 
vara konsult på hela sjukhuset.

– Här – precis som på andra ställen – är vi 
de andra klinikernas bästa vänner. Jag tycker 
jag har det bästa jobbet! Jag får träffa kollegor 
på hela sjukhuset, säger Stephan.

Resten av tiden ägnar han sig åt egen mot-
tagning – det handlar huvudsakligen om 
patienter med hiv och hepatit.

– Men vi är för få specialister för att vi ska 
kunna subspecialisera oss totalt. Alla specialis-
ter här, måste kunna allt som kan dyka upp, 
påpekar han och tillägger att det är svårt att 
ha en högre produktion per specialist, än vad 
man har i Umeå.

Klinikens totala resurser har växt
Även Stephan vittnar om det goda, öppna 
klimat som råder på kliniken.

– Vi arbetar så nära varandra, med diskus-
sioner och kollegiala samtal som gör att det 
blir en öppen stämning mellan kollegorna.

På vår fråga hur han ser på att verksamhets-
chefen inte själv är läkare, svarar Stephan att 
han tror att det egentligen är en personfråga.

– Under Ingrids administration har klini-
kens totala resurser växt – inklusive antalet 
vårdplatser. Det är en prestation i dessa tider...

– Dessutom har vi idag en budget som – 
för första gången jag kan minnas – inte har 
röda siffror! Vi lever i en landsända och ett 
län där det ständigt är ekonomisk brist och 
ett vikande skatteunderlag.

Sorkfeber
Stephan påpekar också att fast Umeå är en 
medelstor klinik, är det samtidigt ett univer-
sitetssjukhus. Det betyder att här pågår en 
stor mängd forskning.

– Sorkfeber är vanlig här, och vi har alltid 
det som differentialdiagnos under perioden 

oktober-november till mars-april, berättar 
Ingrid.

– Arne Tärnvik var verksam här, och det 
var Arne som tillsammans med Clas Ahlm 
startade forskningen på sorkfeber. Clas är 
lektor, men arbetar fortfarande en tredjedel 
kliniskt, fortsätter hon.

Clas beskriver själv att han är intresserad 
av blödarfeber i allmänhet och sorkfeber i 
synnerhet.

– För två år sedan hade vi ett stort utbrott, 
då hade vi 900 patienter på ett år i Norrbot-
ten, berättar han.

100 av dessa patienter ingick i en studie 
där man tittade på den kliniska bilden och 
orsakerna till de symptom man ser. 

– Det är en ganska varierande sjukdoms-
bild. Bitar av studien är publicerade, men 
den stora granskningen arbetar vi med. Det 
är också en pågående forskning, med mer än 
fem doktorander, fortsätter Clas.

Filialer till Universitetet
Som lektor arbetar Clas förutom forskning 
även med undervisning. Han berättar att 
infektionssjukdomarna idag ligger i termin 
9, men att de ska flyttas till termin 8.

– Vi ska också satsa på regionaliserad läkar-
utbildning, avslöjar han.

– Under den kliniska läkarutbildningen 
kommer vi att ha studenter också i Sundsvall, 
Östersund och Sunderbyn. De studerande 
kommer att ha en stor del av sin undervis-
ning där, så dessa sjukhus kommer att bli 
som filialer till universitetet här.

Han tillägger att det kommer att bli en 
stor, ny arbetsuppgift för dem som arbetar 
inom fakulteten.

– Vi kommer också att anställa lokala lärare 
i olika ämnen – bl.a. just infektionssjukdo-
mar. Det kommer alltså att finnas universi-
tetslärare på alla dessa sjukhus i framtiden, 
lärare som också arbetar där.

Clas påpekar att mellan en femtedel och 
en sjättedel av alla blivande läkare i Sverige 
utbildas i Umeå.

– Det är ett roligt och utvecklande arbete 
att undervisa unga människor i infektions-
medicin. Det håller en själv ung och själv-
kritisk – man tvingas ifrågasätta de gamla 
sanningarna hela tiden, anser han.

många olika forskningsprojekt
– Universitetet och kliniken är varandra 
ganska nära här, säger Ingrid.

– Vi sitter i samma korridor, och mina 
kliniker är till stor del även deras forskare. 
Vi delar därför varandras vardag, konstaterar 
hon.

– Trots att det är svårt, lyckas vi lägga ut 
forskningstid för våra specialister, säger Jill.

Både Jill och Ingrid vittnar om det lyft för 
forskningen som professor Birgitta Evengård 
har betytt för kliniken i Umeå.

– Det har alltid förekommit forskning här, 
men sedan Birgitta kom har hon stimulerat 
till att öppna upp nya områden. Hon har 
ett otroligt nätverk runt hela världen, säger 
Ingrid.

Vi ber Ingrid ge några axplock av den 
forskning som bedrivs i Umeå idag.

– Det är fortsatta projekt om sorkfeber 
och andra blödarfebrar, vi forskar på den 
nya influensan H1N1, vi tittar på förekomst 
av resistenta bakterier hos studenter som far 
iväg utomlands – vad tar de med sig hem 
därifrån?

– Ett annat projekt handlar om historiska 
perspektiv på de pandemiska influensorna – 
vad skrev man om dem då? Jämställd vård 
– fördelas resurserna jämt mellan män och 
kvinnor? Ett annat handlar om östrogen-
receptorernas betydelse för en del av våra 
sjukdomar.

Det nyaste området – klimat och hälsa – 
studerar hur sjukdomspanoramat påverkas 

Stephan Stenmark Clas Ahlm Ann-Sofie Lindgren
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av det förändrade klimatet. Det är ett av 
Birgittas initiativ, och det är också hon som 
driver det, summerar Ingrid.

Birgitta själv var bortrest när Infektions-
läkaren kom på besök. Som ett led i sitt 
engagemang för klimatberoende infektio-
ner, hade hon rest till Klimatkonferensen i 
Köpenhamn som pågick just då.

Insyn i helheten
Avdelningschef för vårdavdelningarna 1 
och 2 är sjuksköterska Ann-Sofie Lindgren. 
Egentligen är Ann-Sofie hematologi- och 
dialyssjuksköterska, och hon har även en 
bakgrund som forskningssköterska på njur-
medicin.

– Infektion är ett område som alltid 
intresserat mig – man jobbar ganska nära 
infektion inom hematologin, förklarar Ann-
Sofie.

Innan hon kom till infektionskliniken 
hade hon arbetat som ledare på dialysavdel-
ningen under fem år och på medicinmot-
tagning under två år.

– Det som lockar mig att arbeta som 
ledare är att jag då får insyn i helheten, får 
en förståelse för processer och beslut och 
organisationer.

Ann-Sofie har 76 anställda till sitt för-
fogande.

– Vi har en sjuksköterska som är sek-
tionsledare. Hon är vårdplatskoordinator, 
sköter korttidsfrånvaron och är även kom-
petensutvecklare. Hon är min högra hand, 
berättar Ann-Sofie.

Förutom en sjukgymnast på halvtid och 
ett biträde som arbetar i bäddcentralen 
halvtid samt en köksa på 78%, fördelar sig 
resten av personalen på undersköterskor och 
sjuksköterskor med exakt hälften av varje 
yrkeskategori.
 
Var man ligger i sin kompetens 
Ann-Sofie berättar att man länge brottats 
med stor personalomsättning, och att man 
därför målmedvetet arbetar med kompe-
tensnivåer för sjuksköterskorna. Arbetet har 
gett goda resultat.

Till sin hjälp har hon en strukturerad plan 
för vad som krävs för en förflyttning mellan 
de sammanlagt sex nivåerna, och hon visar 
denna plan.

– Det är för att man själv ska veta hur 
man ligger till i sin egen kompetens, för att 
man ska veta vad som förväntas av en själv 
för att man ska kunna ta nästa steg. Först 
då kan man välja vilket engagemang man 
ska stoppa in. Det är jätteviktigt!

Hon förklarar att detta är en del av med-
arbetarsamtalet, och att även om man har 
arbetat här under tio år ska man fortfarande 
kunna utvecklas i sin yrkesroll.

På gång på vårdavdelningarna
Ann-Sofie beskriver också det allmänna 
utvecklingsarbetet på kliniken, som är 
mycket omfattande. 

– Vi håller på att forma till arbetet så det 
ska passa alla – och vi är snart där, fortsät-
ter hon.

Man har skapat en arbetsgrupp – ”På-
gång-gruppen” kallas den – där man för 
alla diskussioner och där man också har 
mandat att ta beslut. Gruppen består av 
representanter för läkare, undersköterskor 
och sjuksköterskor (både dag och natt), 
avdelningschefen, sektionsledare samt ibland 
även verksamhetschefen.

Det man nu arbetar med är bl.a. ett 
nytt rondsystem med ett annat upplägg 
av hur omvårdnadspersonalen arbetar, ett 
nytt inskolningsprogram för omvårdnads-
personal och nya rutiner för läkemedels-
hantering.

– Vi arbetar mycket med rutiner, påpekar 
Ann-Sofie.

Man har även en hygiengrupp som ser 
över alla hygieniska rutiner på kliniken, 
och man genomför hygienronder tillsam-
mans med vårdhygien. Man mäter dess-
utom följsamheten till klädrutiner och basala 
hygienrutiner.

Dessutom driver man ett projekt om 
bättre omvårdnadsdokumentation och satsar 
på internutbildning där de egna läkarna 
utbildar personalen.

– Vi har även duktiga sjuksköterskor som 
kan utbilda andra inom omvårdnadsteknik. 
De traditionella undersköterske- och sjuk-
sköterskemötena har vi bytt mot sköter-
skeseminarium med ett givet tema istället.

På Vårmötets agenda
Det är Stephan och Birgitta som har arbe-
tat med det vetenskapliga programmet för 
vårmötet.

– Vi vill plocka upp det som finns lokalt 
här i Umeå. Alltså kommer det avsnitt om 
tularemi och sorkfeber. Dessutom har vi 
här i Umeå spännande forskning gällande 
nya behandlingsprinciper om bakteriella 
infektioner. Detta kommer att presenteras, 
berättar Stephan.

– Vi vill också ta tillfället i akt att sum-
mera året med den nya influensan – vad 
har vi varit med om och vad har vi lärt oss?

Han tillägger att man också vill belysa det 
nya vårdprogrammet för meningoencefalit 
– arbetsgruppen kommer att presentera 
sitt arbete.

Ett pass kommer att handla om de 
nya behandlingsstrategierna för hepatit 
C-behandling som kommer 2011.

– Det finns såpass mycket nya data redan 
nu, att man kan se vilken plats den nya 
behandlingen kommer att få.

Men det som Stephan verkligen vill slå på 
trumman för är att man kommer att ha ett 
samlat minisymposium om klimatberoende 
infektioner.

– Vi kommer att titta på de norrländska 
sjukdomarna – förändring av tularemi, men 
också TBE och borrelia. Det är Birgitta som 
håller i det – tillsammans med en gästföre-
läsare från Storbritannien.

Stephan tillägger att man (när vi kommer 
på besök i december) fortfarande håller på 
att arbeta med detaljerna. 

Inbjuder till Umeå
Infektion är en klinik där man har förutsätt-
ningar att dra åt samma håll, tror Ann-Sofie.

– Vi har förändringsvilliga doktorer på 
infektionskliniken, slår hon fast.

– Men man välter många heliga kor på 
vägen, och då gäller det att ha en bra kom-
munikation och att vara ihärdig!

– Det handlar om att fånga upp idéer och 
göra dem möjliga – när det gagnar kliniken 
och våra patienter, sammanfattar Ingrid.

Jill anser att det är viktigt – om man har 
administrativa arbetsuppgifter – att man 
samtidigt behåller en stor del klinisk verk-
samhet.

– Då får man vårdpersonalens förtroende, 
och i och med det också en trovärdighet för 
det man säger.

Stephan önskar att fler specialister i infek-
tionssjukdomar skulle upptäcka hur bra det 
är att både leva och arbeta i Umeå.

– Jag vill därför passa på att inbjuda alla 
kollegor att komma och prova på Umeå – ta 
chansen att upptäcka hur bra det kan vara 
här. Som första smakprov kan ni ju komma 
på vårmötet i maj, hälsar han.

Per lUndblAd

Fotnot 1: Läs mer om Arne Tärnvik och 
forskningen om sorkfeber i IL 4/04.

Fotnot 2: Läs mer om det stora utbrottet 
av sorkfeber i Norrbotten i IL 2/07.

Fotnot 3: Läs mer om Birgitta Evengård i 
IL 2/09.



ANNONS
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Upplev det vackra Umeå precis i förvandlingstid då löven på björkarna har börjat spricka ut och det 
norrländska ljuset har återvänt. 
Vi hoppas kunna bjuda på intressanta dagar då vi bland annat ser framåt och funderar på vilket 
sjukdomspanorama framtiden utmanar oss med, men också vad vi har för möjligheter att med nya läkemedel 
hitta behandlingsalternativ. Två trevliga middagar med norrländsk prägel har ni att se fram emot liksom tid för 
mingel, erfarenhetsutbyte och kontakt med våra utställare.
Anmälan och övrig information nås via hemsidan http://eventus.trippus.se/Infektion2010

Program Vårmötet 19–21/5 2010 i Umeå:

Onsdag 19 maj
09.30–10.30  Registrering och kaffe
10.30–10.35  Välkomnande och inledning
10.35–12.00  Klimatberoende infektioner
12.00–13.30  Lunch och utställarbesök
13.30–14.15  Nefropatia epidemica, klinik och aktuell forskning
14.15–15.00  Tularemi, klinik och aktuell forskning
15.00–15.45  Kaffe och utställning
15.45–17.00  Vårdprogrammet för virala meningoencephaliter 
19.30  Middag

Torsdag 20 maj
08.30–10.00  Influensa A H1N1 2009-10. Summering av vaccinationskampanjen och epidemin
10.00–10.30  Kaffe och utställning
10.30–11.15  Influensa, fortsatt paneldiskussion
11.15–12.00  Erfarenheter av infektioner från Ryssland 
12.00–13.30  Lunch och utställarbesök
13.30–14.15  Norrländska fallpresentationer x3
14.15–15.00  Nosokomiala CNS-infektioner inkl. shuntinfektioner
15.00–15.45  Kaffe och utställning
15.45–16.15  Amöbainfektioner
16.15–17.00  Medlemsmöte i Svenska Infektionsläkarföreningen
20.00  Middag 

Fredag 21 maj
08.30–09.15  Hepatit C, de kommande proteashämmarnas plats i terapin?
09.15–09.45  Fosfomycin. Vad vet vi om intravenös behandling?
09.45–10.15  Kaffe och utställning
10.15–10.30 Metabolomics, ny möjlighet till diagnostik
10.30–12.00  Alternativ till antibiotika. Virulensinhibitorer, Probiotika och Fagterapi 
12.00  Avslutning och lunch

090-13 00 35. www.umea-congress.se



HIV/HCV dubbelinfektion
– Immunsvar, viruskinetik och interferoninducerad depression
KArolIn FAlconer
Infektionskliniken, Solna
Karolinska sjukhuset

ANNONS



11I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  1  •  1 0

För sjunde gången genomfördes Virolo-
gisymposiet dagen före riksstämman.
eftersom det var Stockholms tur att 
arrangera riksstämman år 2009, var 
det på nyinvigda Hotell Sign i huvudsta-
den som drygt 60 deltagare och förelä-
sare samlades.

Professor Lars Hagberg konstaterade 
i sitt inledningsanförande att under 
detta år har det varit ”virusets dag” 

hela hösten.
– När vi träffades för det första mötet 

var det SARS – ett nytt virus – som då 
stod i centrum. I år träffas vi mitt under en 
pandemi, sa Lars.

Influensavirus
Därför var det ganska naturligt att detta var 
det första ämne som avhandlades. Professor 
Annika Linde från SMI föreläste om den 
nya influensan.

Hon gav först en kort bakgrund om influ-
ensavirus.

– För er som inte är virologer, så förekom-
mer de i tre typer: A, B och C, berättade hon.

– Influensa A finns i mer än 80 undertyper 
– dvs. subtyper med olika kombinationer av 
hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). 

Många djurslag kan infekteras av vissa av 
dessa undertyper. När en ny subtyp anpassats 
till att infektera människors övre luftvägar, 
då är också förutsättningen för att skapa en 
pandemi här.

För influensa B och C är människan den 
enda värden, och B kan orsaka epidemier 
med typisk influensa. Typ C ger lindrig övre 
luftvägsinflammation, och diagnostiseras 
sällan.

Stigmatiserad geografi
I en historisk tillbakablick, kunde Annika 
konstatera att virus har förts över till män-
niska från gris och fågel under lång tid. En 
sammanställning från år 1883 refererar till 123 
influensautbrott och 15 pandemier mellan 
år 1173 och år 1871. 

Därefter är de mer noggrant beskrivna – 
från Ryska snuvan år 1889–92 som smittade 
60% av Sveriges befolkning, via Spanska 
sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hong Kong 
1968. 

– Asiaten innebar 5 miljoner döda! Det 
finns anteckningar från den tiden som 
beskriver hur patienterna ”drunknade i sina 
lungor”, och att det var unga personer och 
gravida som drabbades. Det var alltså mycket 
likt det som beskrivs idag, sa Annika.

Svininfluensan kommer 
ursprungligen från Nord-
amerika. Det var i Mexiko 
som utbrottet kom på 
allvar, efter att det nya 
H1N1-viruset invaderat 
en svinfarm där.

– Man har bestämt att 
inte längre uppkalla en 
ny influensa efter den geografiska ort där 
den först konstateras, eftersom man anser 
att namnet är stigmatiserande för landet i 
fråga. Därför fick den inte heta ”Mexikanska 
sjukan”. Namnet svininfluensa är dock dumt 
– man kan förledas tro att man blir smittad 
pga. att man ätit svinkött!

Initial spridning i norrland logisk
Bland de faktorer som bestämmer sprid-
ningsförmågan, pekade Annika på att man 
har kunnat konstatera att viruset har sämre 
förmåga att spridas i varm och fuktig luft, 
och betydligt bättre i kall och torr luft.

– Det är visat i mycket eleganta studier på 
marsvin. Det är virusets yta som förändras. 
Därför såg vi helt följdriktigt att det var i 
norra Sverige – vecka 48 då det blev torrare 
och kallare där – som spridningen av H1N1 
först satte ordentlig fart.

Virologisymposiet 2009

Annika Linde

Lars Hagberg och Veronica Svedhem Johansson





12 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  1  •  1 0

Hur många som har varit sjuka vet vi inte. 
Det handlade uppskattningsvis i början av 
december om mellan 150 000 och 380 000 
personer. 

– Det finns inte några säkrare siffror från 
andra länder heller, fortsatte Annika.

En intressant jämförelse med Asiaten 
1957 är att man då – precis som nu – hade 
en topp i november. De flesta dödsfallen 
kom dock när äldre människor drabbades i 
samband med att influensan därefter kom 
tillbaka i april 1958.

– Då var de flesta yngre immuna, så det 
var därför den mest slog mot de äldre.

Vaccin, antiviraler och beteende kan 
minska konsekvenserna av pandemin.

– Använd det ni har – det finns inte något 
som ni bör hålla igen på nu. Då slipper vi en 
del respiratorvård. Så se till att ni vaccinerar 
och behandlar, uppmanade Annika.

Följsamhet viktig
Docent Rune Wejstål 
hade frågan ”Hur ska 
vi bota fler Hepatit-C 
patienter?” som rubrik 
för nästa föredrag.

– Det enkla svaret är: 
Behandla fler! sade han 
inledningsvis.

Nya registerstudier 
från Sverige har bl.a. visat att fler HCV-
patienter vårdas för svår leversjukdom, att 
sjukhusvården ökar mest i åldersgruppen 
60–69 år och att man har 40 gånger högre 
risk för HCC.

– Det är alltså en ganska svår sjukdom, 
som det finns all anledning att bota, fort-
satte Rune.

Peg alfa-2a (Pegasys) och Peg alfa-2b 
(PegIntron) i kombination med ribavirin 
(Rebetol) är bra behandling, som dock är 
belastad med biverkningar. Rune påpekade 
att det är viktigt att man individualiserar 
doser och behandlingstid. Genom att följa 
nedgången i virusmängd efter insatt behand-
ling kan man säkrare bestämma behandlings-
tid och om det är meningsfullt att fortsätta 

– För patienter med genotyp 1 som har 
ett långsamt svar – som fortfarande är posi-
tiva vecka 12 i behandlingen – kan man i 
vissa studier visa att det lönar sig att utöka 
behandlingen till 72 veckor! Unga patien-
ter verkar dock klara sig bättre på kortare 
behandling, fortsatte Rune.

Han avslutade med att berätta om några 
nya proteashämmare som ligger i fas 2 och 
fas 3 – Telaprevir och Boceprevir.

– Jag hoppas att den bästa behandlingen 
står och väntar runt hörnet. Men patientens 
följsamhet är väldigt viktig – därför måste vi 
vara aktiva med att behandla biverkningar 
– och därför är våra sjuksköterskor mycket 
viktiga.

Vinterepidemi bland små barn
RSV (Respiratory Syn-
cytial Virus) orsakar 
varje år epidemi bland 
små barn. Därför krävs 
planering och föränd-
rad prioritet varje vinter. 
Detta berättade docent 
Margareta Eriksson.

– Redan innan man 
beskrivit RSV, var man i samhället väl med-
veten om att det fanns en vinterförkylning, 
sa Margareta.

År 1980 kom ett uppmärksammat utbrott 
i norra Stockholm, och samma år togs en 
snabbdiagnostik fram. 

– Sedan dess har vi följt RS-virus, och 
det kommer – och kommer... fortsatte hon.

Margareta visade att mortaliteten sjunkit 
från 3% 1979–80 till 0,4% 2003–04.

– Men vi sjukhusvårdar lika mycket nu 
som då: Under de stora epidemierna ungefär 
1% av alla barn under 1 år.

Det har visat sig att ungefär 80% av de 
barn som sjukhusvårdas för RSV har ett äldre 
syskon. Medicinska riskfaktorer för sjuk-
husvård för RSV är prematuritet, hjärtfel, 
kronisk lungsjukdom, immunsuppression 
eller immundefekt.

– Icke medicinska riskfaktorer är bl.a. 
ålder, kön och sociala förhållanden – som 
moderns utbildning, syskon och trångbodd-
het.

Ibland har ribavirin använts. 
– Men det är ett dåligt antivirusmedel. 

Sugningar i luftvägar, sondmatning och 
syretillförsel är det vi är aktiva med.

Försök med vaccinering mot RSV har 
gjorts, men de har inte fallit väl ut. Marga-
reta tyckte att det egentligen har hänt väldigt 
lite inom detta område under de 30 år hon 
varit verksam.

Testa för hiv tidigt
Hiv är ett stående inslag på virologisympo-
siet. Årets föreläsning hölls av Dr Veronica 
Svedhem Johansson.

Veronica talade om Sen hiv-diagnos – 
varför och hur går det sedan? Inlednings-
vis gav hon två korta svar på frågorna i 
rubriken:

– Varför sen hiv-diagnos? Det beror på 
att vi testar för lite. Hur går det sedan? Det 
som händer är att patienter som upptäcks 
sent har sämre prognos.

Veronica konstaterade att ökningen av 
nydiagnostiserade har varit 10% de senaste 
åren. Ökningen har framför allt ägt rum 
i Norrlands kust- och inland. Det beror 
på att många flyktingar kommer dit. Den 
1/6 2009 var totalt 272 individer i Sverige 
nydiagnostiserade under året – vilket är en 
låg siffra, jämfört med tidigare.

De är de heterosexuella smittvägarna som 
är dominerande. 78% står på behandling 
– den vanligaste orsaken till att man inte 
står på behandling är att man har ett gott 
immunförsvar.

Resultaten av behandlingen är excep-
tionellt goda. Dock upplever 30% av de 
behandlade patienterna att de är besvärade 
– eller mycket besvärade – av sina biverk-
ningar. Som jämförelse är deras välbefin-
nandeindex något sämre än hos diabetes-
patienterna. 

– Men det som inte är bra, är att de får 
sin diagnos sent! De har funnits i vården, 
de har sökt för olika orsaker, men ändå inte 
blivit identifierade, fortsatte Veronica.

Hon exemplifierade med ett patientfall 
som legat inne för sjukhusvård tio gånger 
innan hon identifierades som hiv-positiv.

– Hur kunde man ha hittat henne tidi-
gare? Jo, om man hade talat med henne och 
tagit anamnes, sa Veronica.

Tidig testning stoppar 
spridning
I en undersökning på 
Karolinska av 82 patien-
ter, var 34 av dessa sent 
testade. Av 25 hetero-
sexuellt smittade, var 
24 icke nordiska, och 
19 av dessa kom från 
den afrikanska kontinenten. 17 av dessa 19 
var kvinnor.

– Kvinnor från högendemiska områden 
har störst risk för sen diagnos, fortsatte 
Veronica.

Studier har visat att om man blir iden-
tifierad när immunsystemet fortfarande är 
intakt kan man förvänta en normal livslängd 
– därav vikten av att bli testad i tid. 

– Dessutom medför en sent ställd diagnos 
stora kostnader för samhället, framför allt 
pga. ökad sjukhusvård.

Veronica beskrev ett antal s.k. indikator-
sjukdomar – bl.a. STD, lymfom, cervix och 

Rune Wejstål

Margareta Eriksson

Veronica 
Svedhem Johansson
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anal cancer, herpes zoster, hepatit B och C 
och TBC – där prevalensen för hiv är större 
än 1 på 100.

– Om vi testar dem som söker för en indi-
katorsjukdom, då har vi nått långt, ansåg hon.

En tidig diagnos ger dessutom minskad 
spridning av hiv. 54% av ny sexuellt överförd 
hiv kommer från de 25% av kohorten som 
inte känt till sin hiv-status.

– Omräknat till Sverige betyder det c:a 150 
patienter. Det är dessa som ser till att virus 
sprider sig vidare. Det är alltså ytterligare 
ett skäl till att identifiera tidigt, avslutade 
Veronica.

livskraftigt virus
Ett annat virus som 
dyker upp varje år – 
och numera inte bara 
på vintern – är calici-
virus, sa Lars när han 
presenterade Kjell-Olof 
Hedlund som talade 
om vinterkräksjukan 
och calicivirus.

Själva namnet vinterkräksjuka är en direkt 
översättning från engelska, och den är känd 
sedan 1929. Calicivirus tillhör virusfamiljen 
caliciviridae. Till denna familj räknas idag 
två grupper av virus som bland annat kan 
orsaka diarré hos människa: Norovirus och 
sapovirus. Det är norovirus som är orsaken 
till utbrott av kräkningar/diarré.

– Vinterkräksjukan är den vanligaste 
orsaken till livsmedelsburna utbrott, den 
vanligaste orsaken till vårdrelaterad smitta 
– och kräksjuka är det vanligast förekom-
mande sökordet på Vårdguiden, berättade 
Kjell-Olof.

– Norovirus behöver en låg infektions-
dos, endast mellan 10 till 100 partiklar. 
Detta skall ställas i relation till att virus 
utsöndras i mycket stor mängd i både faeces 
och kräkning. Virus kan dessutom påvisas 
i faeces och kräkning i flera veckor efter 
insjuknandet.

– Så det där att man är smittfri efter 48 
timmar – glöm det, sa Kjell-Olof.

Humant norovirus går inte att odla, vilket 
ger svårigheter att bedöma smittsamhet, 
inaktivering m.m. Efter tio dygn i kyl, är 
viruset fortfarande smittsamt. Virus i kräk-
ning är smittsamt efter två veckor, därför är 
mjukisdjur smittspridare.

– Det allra bästa beviset för hur starkt 
viruset är, illustreras av att virus som varit 
fryst från Norwalk-utbrottet 1968, i en 
volontärstudie 1994 visade sig vara livskraf-

tigt! Det har ett oerhört kraftigt skal som 
skyddar genomet. Det enda säkra sättet är 
att tvätta bort det!
 
mer än orienterarsjukan
Professor Bo Niklasson 
talade om Ljunganvi-
rus.

– Egentligen är vi 
stenhårda på att ett 
virus ska döpas efter 
den geografiska plats 
där man först upp-
täckte det. Som exem-
pel på det kan jag nämna Ebola – som ju är 
namnet på en flod i Afrika. Men när det i 
detta fall handlade om Tjuonavaggejåkka i 
Lappland, blev det faktiskt för komplicerat 
– så det fick bli Ljungan istället, förklarade 
han inledningsvis.

Detta virus är en misstänkt orsak till den 
s.k. orienterarsjukan.

– Viruset bärs av gnagare – och när gna-
garna blir fler, blir också fler sjuka, sa Bo.

Viruset isolerades i mitten av 90-talet.
– Vi sökte orsaken till flera dödsfall bland 

c:a 200 elitorienterare, under 80- och början 
av 90-talet. Det fanns ett epidemiologiskt 
samband mellan plötslig hjärtdöd och gna-
gartätheten i Sverige. 

Ljunganvirus tillhör familjen picorna-
virus – som är släkt med kardiovirus och 
parechovirus. Kardiovirus orsakar inte 
bara myokardit, utan också missbildningar 
under graviditet och neurobiologiska sjuk-
domar.

Försök på möss har visat att infektion plus 
stress ger graviditetsskador, och dödfödda 
foster. Därför finns det ett intresse av att 
även undersöka virus i samband med plötslig 
spädbarnsdöd.

– Det finns även en koppling till sorkin-
dex och plötslig spädbarnsdöd, berättade Bo.

– Vi är säkra på att Ljunganvirus är en 
patogen, och vi tror att det också kan vara 
inblandat i neurologiska sjukdomar – ALS 
och MS. Vi har många lösa ändar som vi 
nu arbetar med, avslutade han.

cmV vanlig orsak till 
avstötning
Dagens sista föreläsare 
var professor Alan Jar-
dine, från Glasgow. Han 
talade om cytomegalovi-
rus och avstötning efter 
transplantation, och 
utgick från två studier.

– CMV är helt klart den mest kliniskt 
signifikanta opportunistiska infektionen 
som drabbar transplanterade patienter. De 
vävnadsinvasiva sjukdomar som de kan 
drabbas av är framför allt gastrointestinala 
sjukdomar, men även pneumonit, hepatit 
och retinit.

– Ett viktigt budskap är att dessa sjuk-
domar är klart associerade med höga doser 
av virus i blod och organ.

Alan ansåg att CMV är ensamt ansvarig 
för 20% av alla fall av avstötning.

Den första av de två studier han redo-
gjorde för kallas IMPACT och den stude-
rade värdet av profylax. Studien visade att 
en profylax med valganciclovir under 200 
dagar signifikant reducerade incidensen av 
CMV-relaterad sjukdom hos njurtransplan-
terade, jämfört med samma profylax under 
100 dagar. Detta utvärderades ett år efter 
transplantationen.

Studien visade också att denna utökade 
profylaxtid med valganciclovir, tolererades 
väl och den visade inga skillnader på oön-
skade sidoeffekter, jämfört med den kortare 
armen i studien.

Nästa studie – VICTOR – var en behand-
lingsstudie där man jämförde transplante-
rade patienter med CMV-sjukdom och som 
behandlades med valganciclovir, alternativt 
intravenöst ganciclovir.

– När det gällde recurrence, så spelade 
det ingen roll vilket man använde. Vi kunde 
inte hitta några faktorer som kunde förut-
säga recurrence heller. Men däremot vet 
vi att typen av organ som transplanteras 
förutsäger det. Framför allt gäller det lunga, 
sa Alan.

Valganciclovir är effektivt, visade denna 
studie, och man bör ge det under minst 
21 dagar.

– Om inte viruset är borta då, så fortsätt 
med behandlingen, sa Alan.

– Överväg också lång behandling för 
lungtransplanterade patienter, lade han till 
som avslutning.

Därmed var virolo-
gisymposiet 2009 över. 
Som avslutning tack-
ade Lars Hagberg alla 
föreläsare samt Roche 
för att de stöttar dessa 
virusdagar.

– Vi ses nästa år 
igen – den 30 novem-
ber 2010 i Göteborg, hälsade Lars till sist.

Per lUndblAd

Bo Niklasson

Alan Jardine

Kjell-Olof Hedlund

Lars Hagberg
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Fallbeskrivning 

Kutan nocardios

en 64-årig kvinna som medicinerar med protonpumpshämmare mot refluxbesvär, men i övrigt är 
frisk, söker i mitten av juni 2009 på kirurgmottagningen på ett Stockholmssjukhus med en såsande 
svullnad på höger överarm.



I början av juni var hon på semesterresa 
till Skiathos i Grekland. Under resan 
noterade hon en liten svullnad distalt, 

ventralt på hö överarm, men kan inte erinra 
sig något trauma eller insektsbett. Kring 14 
juni spontanrupturerade svullnaden, och 
blodtillblandat pus tömde sig. 

Vid besöket 17 juni tas en sårodling. 
Behandlande läkare beslutar att avvakta med 
antibiotika då tillståndet förefaller harmlöst. 
21 juni tillkommer dock ett nytt liknande 
sår vid sidan av det första.
 
odlingen avläses på det bakteriologiska labo-
ratoriet 20 juni, först efter 3 dagars inkuba-
tion på grund av midsommarhelgen. Man 
finner en renkultur av små, hårda, vita kolo-
nier med ovanlig morfologi på alla aeroba 
plattor. Gramfärgning visar grampositiva 
stavar, en del grenade. Fyndet av aeroba, 
grenade grampositiva stavar i kombination 
med den kliniska bilden av cellulit, inger 
misstanke om att det rör sig om Nocardia.

Eftersom patienten försämrats med ytter-
ligare ett sår bedömer läkaren på kirurg-
mottagningen att behandling bör sättas in. 
Efter samråd med infektionskonsult insättes 
tetracyklin 22 juni. Patienten har tidigare 
reagerat med hudutslag på trimetoprim-sulfa 
som är den mest beprövade behandlingen 
vid nocardios. 

bakterien artbestäms med sekvensering av 
16 S rRNA-genen till Nocardia brasilien-
sis. Resistensbestämning med E-test visar 
att den är känslig för trimetoprim-sulfa, 
amoxicillin-klavulansyra, moxifloxacin och 
linezolid. Stammen är betalaktamasbildande 
och resistent mot ampicillin. Den är även 
resistent mot tetracyklin, ciprofloxacin och 
erytromycin. 

Trots att behandling skett med ett inaktivt 
preparat har patienten ändå förbättrats. 29 
juni byts behandling till amoxicillin-klavu-

lansyra med ledning av resistensmönstret. 
Efter en månads behandling med amoxi-
cillin-klavulansyra är infektionen kliniskt 
utläkt och patienten har besvärliga antibio-
tikabiverkningar, varför behandlingen avslu-
tas. Tre månader efter avslutad behandling 
har patienten inga besvär från armen men 
två centimeterstora ärr syns där abscesserna 
tömt sig.

Kutan nocardios
Nocardia är en aerob actinomycet, vilket 
skiljer den från Actinomyces species som 
föredrar anaerob miljö. På så vis kan man 
preliminärt skilja på fynd av grampositiva 
grenade stavar. De flesta species har aeriella 
hyfer på ovansidan av kolonierna, vilket ger 
dem ett ”luddigt” utseende(3).

Nocardia växer på de flesta vanliga odlings-
medier och i vanliga blododlingsflaskor, men 
odlingstiden bör vara minst 14 dagar efter-
som den är långsamväxande. Sekvensering är 

den gängse metoden för artbestämning(1,3).
Aeroba actinomyceter finns i miljön och 

deltar sannolikt i nedbrytning av växtdelar. 
Den geografiska distributionen är inte så väl 
studerad, men Nocardia brasiliensis finns 
troligen i stora delar av världen. Den har 
isolerats i Australien, Västbengalen, Europa 
och Nordamerika (3).

nocardia brasiliensis är den vanligaste orga-
nismen vid kutan nocardios.

Spektrat av kutana manifestationer inklu-
derar cellulit, abscess, lymfokutan infektion 
och actinomykotiskt mycetom.

Nästa alla fall är orsakade av hudpene-
trerande trauma av taggiga växter, kattklös 
eller insektsbett. De flesta traumarelaterade 
infektioner inträffar hos immunkompetenta 
individer (1,3).

Resistensbestämning bör göras på alla 
kliniskt relevanta isolat. Det finns begrän-
sade data kring olika behandlingsregimers 
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effektivitet. De flesta Nocardiaspecies är 
känsliga för trimetoprim-sulfa, amikacin 
och linezolid. För övriga preparat varierar 
andelen känsliga isolat kraftigt mellan olika 
species (1).

Hos patienter med kontraindikationer mot 
behandling med trimetoprim-sulfa är line-
zolid ett peroralt alternativ i väntan på art- 
och resistensbestämning, då alla species är 
känsliga in vitro, men preparatet har en 
mindre tilltalande biverkningsprofil.
Minocyklin, en bredspektrumtetracyklin 
som inte finns tillgänglig i Sverige, samt 
amoxicillin-klavulansyra har använts för 
peroral behandling av kutan nocardios med 
N. brasiliensis. N. brasiliensis är vanligen 
betalaktamasproducerande (1).

En till tre månaders behandling rekom-
menderas för ytlig och lymfokutan nocar-
dios, och längre behandlingstid för alla andra 
manifestationer. Prognosen för patienter 
med hudinfektion är mycket god.
Kirurgiska åtgärder ska utföras på samma 
indikationer som för andra kroniska bak-
teriella infektioner (1).

I sex fall av kutan infektion med N.brasiliensis 
som identifierats på Kreta i Grekland under 
2000-talet, var alla isolat känsliga för trime-
toprim-sulfa, linezolid, amoxicillin-klavulan-
syra, moxifloxacin och tigecyklin.

Patienterna behandlades med trime-
toprim-sulfa (n=4) eller minocyklin (n=2). 
Alla tillfrisknade. Behandlingstiderna var 
minst tre månader. 

Två av patienterna hade kronisk lymfatisk 
leukemi, medan övriga inte hade några bak-
omliggande tillstånd. Under samma period 
fann man också tre fall av kutan nocardios 
med N. otidiscaviarum och ett med N. 
abscessus(2).

Det är sannolikt att det sker en viss under-
diagnostik av nocardios vid okomplicerade 
kutana infektioner. 

Vårt fynd visar att man även vid rutinmäs-
sig sårodling kan hitta Nocardia, men vid 
rutinavläsning efter två dagars inkubation 
kan små kolonier missas.

Vid misstanke om nocardiainfektion, 
oavsett lokalisation, bör detta tydligt anges 
på remissen till laboratoriet för att provet 
ska kunna behandlas på optimalt sätt för 
detektion av Nocardia. 

Referenser:

1. Mandell, Bennett & Dolin: Principles and Practice 
of Infectious Diseases, Churchill Livingstone, 6th 
ed. 2005

2. Maraki et all, Nocardial infection in Crete, Greece: 
Review of fifteen cases from 2003 to 2007, Scand 
Jour Inf Dis, 2009; 41: 122-127

3. Murray et all: Manual of Clinical Microbiology, 
ASM Press, 9th ed. 2007: vol 1: 515-542

emmI AnderSSon
ST-läkare Klinisk Mikrobiologi och 

Infektionssjukdomar, Karolinska Huddinge

JonAS SUndén-cUllberg
Specialistläkare Infektionssjukdomar, 

Karolinska Huddinge

diagnostiskt prov 2010
Vi vill redan nu uppmärksamma Er om att årets diagnostiska 
prov kommer gå av stapeln vecka 17–18. 

Provet kommer att distribueras via mail under vecka 16 till 
studierektorer och/eller verksamhetschefer. Avsätt gärna 
tid i schemat för detta. Skrivtiden är som tidigare år tre tim-
mar och provet skall rättas tillsammans med handledaren. 
Provet är tänkt att fungera som ett pedagogiskt verktyg i 
handledarsamtalet och ge ST-läkaren en uppfattning om 
vilka kunskaper som behöver inhämtas och leda till en 
diskussion om hur detta skall ske.

För specialistutbildningskommittén (SPUK), 
Jonas Ahl, jonas.ahl@med.lu.se

medlemsutskick via mail
Infektionsläkarföreningen utnyttjar Läkarförbundets adressregister-
funktion för utskick, bland annat av tidningen Infektionsläkaren, till 
alla medlemmar – oavsett om de är medlemmar i Läkarförbundet 
eller ej.
Vi kan nu även göra mailutskick via detta register, t.ex. utbildningar, 
års- och medlemsmöten eller annan information av allmänt intresse, 
förutsatt att mailadresserna är uppdaterade. Den som är medlem 
i Läkarförbundet och vet med sig att mailadressen är rätt behöver 
inte göra någonting. Är man osäker kan man logga in på www.slf.se, 
Förbundet, Medlemskap, Ändra uppgifter, Uppdatera e-postadress.

Den som inte är medlem i Läkarförbundet kan skicka sin mail-
adress till bengt.wittesjo@telia.com

Bengt Wittesjö, skattmästare och medlemsansvarig
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Fallbeskrivning 

melioidos med prostataabscess 
efter Thailandsresa
44-årig tidigare frisk man reser till Thailand våren 2007 och hjälper där bekanta att sätta upp 
bungalows. Insjuknar några dagar efter ankomsten med allmän sjukdomskänsla, frossa och feber och 
vattentunna diarréer. Successivt tillkommer även obehag längst ner i buken, tilltagande urinträngningar 
trots små urinmängder och viss miktionssveda. 

Efter 5–6 dagars besvär blir patienten 
inlagd på sjukhus i Thailand och 
får då i.v. antibiotika av okänd sort 

samt KAD p.g.a. urinretention. Noterar 
omedelbar symtomlindring när katetern 
sätts, men efter en tid återkommer träng-
ningar även med kvarvarande kateter. Är 
inlagd tre dygn och reser sedan hem till 
Sverige med ordinarie flyg, försedd med 
KAD. Uppsöker vård p.g.a. fortsatt hög 
feber och urinträngningar.

Vid ankomsten till vår akutmottagning har 
patienten feber 40,2°. Allmäntillståndet 
bedöms relativt gott. Andningsfrekvens 25, 
perkutan saturation 95% och blodtryck 
155/90. Hjärta och lungor auskulteras u.a. 
Ömmar diffust över hela buken, mest uttalat 
precis ovan symfysen. Ingen dunkömhet 
över njurloger. Inga utslag. Prostata palperas 
mjuk och mycket ömmande. Lab. prover 
visar CRP 294, Hb 110, LPK 20,3 Tpk 
334, Na 132, K 3,1 Krea 89, ALP 3,6 ALAT 
1,40, ASAT 1,37. Hivtest, hepatitserologi 
neg, Efter blododlingar, urinodling, MRB-
screening, fecesodling insätts patienten på 
cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. samt gentamicin 
320 mg x 1 i.v. 

den insatta behandlingen har ingen effekt på 
febern och byts efter två dygn till ciprofloxa-
cin + gentamicin då det växer pseudomonas i 
faecesodlingar och ett preliminärsvar kommer 
från laboratoriet med växt av gramnegativa 
stavar i blodet. Inte heller denna kombina-
tion är framgångsrik och efter sex dagar på 
avdelningen har patienten temp. toppar upp 
till 40,8°. Den i blodet framodlade bakterien 
artbestäms till Burkholderia pseudomallei 
och visar sig vara resistent mot cefuroxim, 
cefotaxim, ampicillin, gentamicin, intermedi-
ärt känslig mot ciprofloxacin och känslig mot 
imipenem, meropenem, piperacillin-tazobak-
tam och trimetoprim-sulfa. Behandlingen 
ändras då till en kombination av Eusaprim 
Forte 1x2 p.o. och Tazocin 4 g x 3 i.v. och 
patienten blir då stabilt feberfri.

Besvären från urinvägarna fortsätter däre-
mot med besvär att tömma blåsan trots 
kateter, flöde bredvid katetern. Det till-
kommer även en mjukdelsinfektion vid 
vänster armbåge. Patienten upplevs även 
något personlighetsförändrad. CT hjärna 
är u.a. På MR över ländrygg och sakrum 
påpekas att prostatan är storleksökad. Det 
finns inga diskbråck eller nervpåverkan. 
CT buk görs sex dagar efter ankomsten och 

visar då en 7,6 x 6,2 cm stor prostata med 
ojämn attenuering som vid vätska, utan 
typiskt abscessutseende. Ansvarig röntgeno-
log tillägger i svaret att han inte sett något 
liknade tidigare och föreslår diskussion med 
urolog. Efter tio dagar med ovanstående 
antibiotikakombination är patienten kli-
niskt förbättrad och CRP har sjunkit till 
6. En ny CT visar att den abscessliknande 
förändringen i prostatan minskat till 4,8 x 
5,7 cm varvid patienten utskrivs efter sam-
manlagt tjugo dagars vårdtid med planerad 
peroral behandling med Eusaprim Forte 1x2 
i tre månader och uppföljning av urolog, 
engångstappningar v.b.

detta visar sig dock vara väl optimistiskt. 
Fem dagar efter utskrivningen inläggs 
patienten med akut urinretention. Genom-
går TUR-P där man vid skoperingen ser 
att abscessen spontanperforerat i vardera 
prostataloben. En del nekrotisk vävnad 
reseceras. I odling från operationen växer 
denna gång ESBL-producerande Klebsiella 
pneumonie enbart känslig för karbapenemer. 
Patienten fortsätter enbart med planerad 
antibiotika, dvs. trimetoprimsulfa. Vatten-
kastningsbesvären kvarstår och patienten 
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får lära sig intermittent kateterisering 
och utskrivs till hemmet. Efter sex veckor 
tillstöter symtom som vid distal urinvägs-
infektion och i urinen framodlas ovan 
nämnda Klebsiella pneumonie. Behandlas 
för denna infektion med ertapenem i.v. 
polikliniskt.

Patienten har därefter inte varit aktuell på 
infektionskliniken och den infektion som 
orsakade septikemin och prostataabsces-
sen förefaller ha läkt ut med tre månaders 
trimetoprimsulfa behandling. De urolo-
giska besvären har däremot fortsatt med 
tömningsbesvär och upprepade urologiska 
ingrepp, intermittenta kateteriseringar 
och perioder med urinretention.

melioidos 
Melioidos är en infektion orsakad av 
Burkholderia pseudomallei och som före-
kommer i tropiska klimat, framförallt 
i Sydostasien. Bakterien finns i lerjord 
och ytvatten och sjukdomen är vanligare 
under regnperioden. Särskilt prevalent 
är infektionen i nordöstra Thailand och 
norra Australien. Den kliniska presenta-
tionen kan vara mycket varierande, allt 
från asymtomatisk infektion, hudinfek-
tion, kronisk lunginflammation påmin-
nande om tuberkulos till fulminant 
septisk chock, eventuellt med multipla 
abscesser. Abscesser i mjälte, njure, pro-
stata och lever är vanligast. Inkubations-
tiden kan vara så kort som två dagar. I 
sällsynta fall kan infektionen reaktiveras 
och en latens på upp till 29 år efter exposi-
tion finns beskriven. Person till person-
smitta kan förekomma, men är extremt 
sällsynt. Underliggande sjukdomar som 
diabetes, njursvikt eller hiv predisponerar 
men även friska kan drabbas. Diagnosen 
ställs på blododlingar och bakterien växer 
på vanliga odlingsplattor. Serologi finns. 
Behandlingen inleds med intravenösa 
antibiotika efter resistensmönster och 
i efterförloppet krävs en längre peroral 
behandling ”eradication therapy” med 
trimetoprimsulfa i 3 månader för att för-
hindra återinsjuknande och sena relapser.

Referenser:

Mandell, Douglas, and Benett’s Principles and Prac-
tice of Inf. Diseases 6th Edition s. 2622-30.

http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/
melioidosis_gi.html

erIK SAndHolm 
Infektionskliniken 

Centralsjukhuset I Karlstad 
erik.sandholm@liv.se

Stiftelsen för göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infek-
tionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infek-
tionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medi-
cinsk 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 stipen-
diat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten 
inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 10 000 kr. Skriftlig ansökan med 
kortfattad meritförteckning samt beskrivning av målsättningen med resan/konferensen skall insändas 
elektroniskt till vice ordförande Torsten Holmdahl torsten.holmdahl@skane.se. 

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2010.

Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10§ Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

11§ Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929 om tillsyn över 
stiftelser. Den är ej registrerad i Stiftelseregistret enl. stiftelselagen (1994:1220).

12§ Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkarföreningen c/o Svenska 
Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.
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Nytt år! Nytt arbete. Jag är för närvarande ute och randar 
mig, jag har snart klarat av sex månaders akutmedicin-
placering och under våren skall jag vara på barnkliniken 

och reumatologen. Det är ju förstås lite spännande att se och göra 
nya saker, men det finns en anledning till att jag valde infektion så 
jag längtar tillbaka lite ändå!

Årets nya arbete i SPUK (specialistutbildningskommittén) är att 
försöka utarbeta en mall för ett gemensamt ST-kontrakt. 

Inom SPUK arbetar vi även som vanligt med fallseminariet som 
redan har varit när detta kommer ut i tryck, förhoppningsvis blev 
det lyckat och givande. Det har varit stor efterfrågan och många 
anmälda. Helst skall man ju delta i detta två gånger under sin ST. 
Vi får se om platserna måste utökas till kommande år.

mer på agendan står att se över vilka anbud för SK-kurser som har 
kommit in. Ett problem för många ST-läkare är ju att man har svårt 
att komma in på SK-kurser under de första åren av sin ST. Vi skall 
försöka diskutera detta, men jag tror inte att vi kan göra så mycket 
åt detta då det inte är vi som äger frågan.

Arbetet består även av att ta fram det diagnostiska provet som 
kommer i slutet av april. Ett utmärkt tillfälle att se vad man kan 
samt även att efteråt diskutera samt gå igenom tentan med sin 
handledare. Tentan bör göras fyra gånger under ST-perioden.

Ytterligare uppgifter för SPUK är att arrangera Ungt Forum, som 
är en halvdagsutbildning i anslutning till läkarstämman. I höstas var 
ämnet ortopediska infektioner med Bertil Christensson, Marie Stu-
dahl och Bo Söderquist som föreläsare. Det var mycket uppskattat! 
Jag kan passa på att flagga för årets upplaga som kommer att handla 
om svamp med professor Jan Sjölin som föreläsare!

cAmIllA lorAnT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Yngreläkarspalten

ANNONS
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Anders Hjalmarsson
Jag kommer från Avesta. Gick läkarutbild-
ningen på KI 1988–1994, AT i Örebro och 
vikarierade på infektion i Eskilstuna, Karl-
stad och Uppsala innan jag började på Dan-
deryds infektionsklinik 1996 och fick ST i 
samband med flytten till Karolinska 1999. 
Specialist sedan 2002. Bor i Ekerö. Ägnar 
fritiden åt att tillsammans med min sambo 
få ordning på det nybyggda huset (nya hus 
är tyvärr långt från felfria).

Helena Hervius-Askling
Jag är en 39-årig, gift tvåbarnsmor som är 
uppväxt utanför Västervik och läste medicin 
i Uppsala. Intresset för infektionssjukdomar 

tog fart under Uppsalaåren på dåvarande 
ICH (International Child Health Unit) där jag 
gjorde ett mindre projektarbete och ett s.k. 
MSF ”Minor Field Study” om hiv i Malawi, 
samt både deltog i, och senare var amanu-
ens för, Hans Roslings studentkurser i Sve-
rige, London och Malawi. Intresset blev mer 
konkret efter Uppsalas entusiasmerande 
infektionskurs under slutet av läkarlinjen.
Därefter följde AT-tjänst i Kalmar och sedan 
tillbaka till Uppsala 1998 för ett vikariat på 
infektionskliniken. Första barnet föddes 
1999 och sedan gick flytten till hufvudsta-
den och Bromma och infektionskliniken 
Stockholm/Solna sedan år 2000, som spe-
cialist sedan 2005. På fritiden umgås jag 

med familjen och vänner, helst till skogs, på 
isen eller till havs. Familjen förfogar just nu 
över två VKV-kajaker och tre segelbåtar av 
olika storlek och jämnt fördelade i Tjusts 
och Bohusläns skärgård. Den egna tiden 
tillbringar jag främst på cykeln till jobbet, 
framför en bra bok (just nu Hotel Galicja av 
PA Erkelius) eller i skogen på norra Färingsö 
sittandes på islandshästen Glaumur. Lediga 
veckor tillbringas i segelbåt och till fjälls, 
helst på tur. Utlandsresorna går oftast till 
Frankrike och föräldrarnas hus i Vingrau i 
franska Katalonien, eller till byn Audierne 
i Finistère och ett vitt stenhus nära havet 
och hedarna.

  Aktuella avhandlingar

Två avhandlingar: 
Virala encephaliter och infektionssjukdomar 

hos återvändande svenska resenärer

Anders Hjalmarsson, Infektionskli-
niken, Karolinska Universitetssjuk-
huset disputerade 24 september 

på avhandlingen Studies on viral encep-
halitis with emphasis on herpes simplex 
encephalitis med Birgit Sköldenberg som 
handledare och Paul Blomqvist och Mia 
Brytting som bihandledare. Opponent var 
Lena Grillner, Stockholm.

Helena Hervius-Askling, Infektionskli-
niken, Karolinska Universitetssjukhuset/

Solna disputerade 15  oktober med avhand-
lingen Infectious diseases in returning 
Swedish travellers  med Lars Rombo som 
huvudhandledare och Karl Ekdahl och Kris-
tina Broliden som bihandledare. Opponent 
var Blaise Genton från Schweiz.

Infektionsläkaren gratulerar er båda! 
Presentation av de båda avhandlingarna 
följer nedan.

Hans Glaumann går nu i pension och 
lämnar arbetet som redaktör för avhand-

lingar som han ansvarat för under många 
år. Vi tackar Hans för hans insats, som varit 
mycket uppskattad!

Cecilia Rydén vid Infektionskliniken Aka-
demiska Sjukhuset, Uppsala tillträder som 
redaktör för avhandlingar från och med 
april. Hon presenteras i nästa nummer av 
Infektionsläkaren. 

KATArInA WeSTlIng

Viral encefalit med tonvikt på herpes 
simplex encefalit
AnderS HJAlmArSSon
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Avhandlingen innefattar studier angående 
influensarelaterad encefalit och herpes 
simplex encefalit.

Ökning av såväl incidens som svå-
righetsgrad har rapporterats vad 
gäller influensarelaterad encefalit 

i den japanska befolkningen under andra 
halvan av 1990-talet och inledningen av 
2000-talet. Vi har utvärderat incidens och 

klinisk bild i den svenska befolkningen. 
Fallen identifierades genom sökningar i 
Socialstyrelsens slutenvårdsregister. Patient-
journaler granskades i de fall det var möjligt. 
Mellan 1987 och 1998 var incidensen av 
influensarelaterad encefalit 0,21 fall per 
miljon invånare och år. De åtta fall där 
journalen fanns tillgänglig tillfrisknade utan 
resttillstånd. Inga pandemiska influensaut-
brott förekom under studieperioden och alla 

fall utom ett inträffade under A(H3N2)-
dominerade utbrott. Influensarelaterad ence-
falit var en mycket sällsynt komplikation 
under studieperioden. De som drabbades 
tillfrisknade också snabbt utan resttillstånd.

Herpes simplex encefalit är den vanligaste 
sporadiskt förekommande typen av virusen-
cefalit. Vi har undersökt incidens, sjuklighet, 
case fatality rate och virologisk diagnostik i 
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bakgrund
De senaste decennierna har resandet mellan 
länder ökat markant och i hela världen. I 
Sverige har andelen resor till destinationer 
i subtropiska och tropiska områden ökat, 
liksom även andelen av befolkningen som 
har sina rötter i dessa länder. Malaria är den 
vanligaste infektionsrelaterade dödsorsaken 
bland resenärer globalt. Hepatit A var fram 
till nyligen den vanligaste reserelaterade 
sjukdomen som kan förebyggas med vaccin, 
nu anses detta vara influensa. Målet med 
denna avhandling var att beskriva resere-
laterade infektionssjukdomar i Sverige och 
identifiera riskgrupper.

Huvudsakliga databaser
1) Smittskyddsinstitutets(SMI) register för 
anmälningspliktiga sjukdomar. 
2) Turist- och resedatabasen (TDB). Kom-

mersiell databas (Resurs Marknadsfakta) 
som sedan 1989 tillhandahåller data om 
svenskars resvanor. Data bygger på 2000 
telefoninterjuver per månad. 

delarbete I
Vi studerade anmälda fall av P. falciparum 
malaria 1994–2001. 408 enkäter skickades 
ut via anmälande läkare till patienterna eller 
deras föräldrar. 237 (58%) patienter svarade 
och denna gruppen var signifikant äldre än 
de som inte svarade. 62% var män och 43% 
var äldre än 45 år. Majoriteten hade rest i 
Afrika (90%) och där var Kenya det vanli-
gaste resmålet. Endast 9% angav att de hade 
använt både myggnät och myggstift regel-
bundet. Under hela studieperioden hade 
40% av patienterna tagit adekvat kemopro-
fylax enligt SMIs riktlinjer, men den siffran 
minskade från 55% under första halvan av 

studieperioden till endast 12% under den 
senare delen. Detta avspeglade den svenska 
malariaprofylaxgruppens ändrade rekom-
mendationer för resenärer till Afrika 1998, 
då mefloquine rekommenderades istället för 
klorokin/proguanil. Trots ändrade svenska 
rekommendationer anmäldes 19 fall av falci-
parum malaria från Afrika 1999–2001, där 
använt kemoprofylax hade varit klorokin/
proguanil. Detta fynd uppmärksammar 
frågan om hur ändrade profylaxrekom-
mendationer ska kommuniceras på bästa 
sätt. Huvudproblemet är hur vi ska nå de 
resenärer som inte alls söker medicinska råd 
innan resan.

delarbete II
För att uppskatta risken att insjukna i mala-
ria efter hemkomst studerade vi alla anmälda 
fall av malaria 1997–2003 i förhållande till 

Sverige under tolv år (1990–2001). Fallen 
identifierades med hjälp av slutenvårdsre-
gistret och uppgifter om utförd virologisk 
diagnostik erhölls genom samarbete med 
landets virologiska laboratorier. De 236 
virologiskt konfirmerade fallen motsvarar 
en incidens på 2,2 fall per miljon invånare 
och år. Uppgift om slutenvårdskrävande 
sjuklighet under fem år före insjuknan-
det inhämtades från slutenvårdsregistret 
och ingen predisponerade sjukdom kunde 
påvisas. Sjukligheten efter herpesencefalit 
var betydande med ökad risk för epilepsi, 
neuropsykiatriskt handikapp, infektioner, 
diabetes och venös tromboembolism. Ett-
årsdödligheten var 14%.

ett material från en behandlingsstudie, aci-
klovir kontra vidarabin, från början av 1980-
talet användes för att undersöka huruvida 
antikroppsnivåer och virusmängd korrelerar 
med utfall vid herpesencefalit. Virusmäng-
den föll snabbt efter insatt behandling i 

aciklovirgruppen, men ingen skillnad kunde 
påvisas mellan utfallsgrupper. Vidarabinbe-
handlade patienter med höga initiala anti-
herpes-IgG i liquor hade en bättre prognos 
än de med lägre nivåer, vilket antyder att 
dessa antikroppar har förmåga att begränsa 
infektionen.

Akut eller subakut neurologisk försäm-
ring efter herpesencefalit har beskrivits 
som relaps av sjukdomen. I en prospektiv 
kohort med 32 patienter hade 4 patienter 
en eller fler relapsepisoder. Vid relaps var 
samtliga patienter PCR-negativa i liquor, 
vilket talar för annan patogenes än viral 
cytotoxicitet. Immunologisk obalans med 
låg antiinflammatorisk aktivitet och ökad 
proinflammatorisk aktivitet tyder på att 
patogenesen vid relaps är immunologiskt 
medierad. I sista arbetet i avhandlingen 
beskrivs ett relapsfall som skiljer sig från 
de i kohorten genom att nya kontralaterala 
lesioner påvisades vid relapsepisoden. Dess-

utom tillfrisknade patienten till arbetsför 
nivå efter det initiala insjuknandet, men är 
efter relaps svårt neurologiskt handikappad 
och beroende av tillsyn.

Sammanfattningsvis ger avhandlingen epi-
demiologiska basdata vad gäller influensa-
relaterad encefalit, vilket kan vara använd-
bart när influensaepidemiologin förändras. 
Den landsomfattande herpesencefalitstudien 
fastställer att herpesencefalit alltjämt är en 
allvarlig sjukdom med hög sjuklighet trots 
nuvarande antivirala behandling. De tre sista 
arbetena i avhandlingen stöder hypotesen att 
det immunologiska svaret vid herpesencefalit 
kan förvärra hjärnskadan. Immunmodule-
rande behandling bör studeras. 

Länk till avhandlingen:
http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-
581-4/thesis.pdf

  Aktuella avhandlingar

Infektionssjukdomar hos 
hemvändande svenska resenärer
HelenA HerVIUS-ASKlIng
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
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alla resenärer i TDB som under samma tid 
hade besökt malariaendemiskt område. Med 
multivariat logistisk regression kalkylerade 
vi risken (Odds Ratio=OR ) för respektive 
region, kön och ålder. Män hade en högre 
risk än kvinnor (OR 1.7, 95% CI 1.3-2.3) 
och barn 0–6 år en högre risk att diagnostise-
ras med malaria efter hemkomst än referens-
gruppen > 65 år (OR 4.8, 95%CI 1.5-4.8). 
Risken per region var störst i Afrika söder 
om Sahara förutom södra Afrika, interme-
diär på Indiska subkontinenten och i södra 
Afrika men låg i Sydostasien och Sydame-
rika. I denna studie utvärderade vi också 
TDBs tillförlitlighet genom att för fyra olika 
länder (Thailand, Gambia, Indien, Sydaf-
rika) använda alternativa nämnardata i form 
av VISA och flygplatsstatistik för inresande 
svenska resenärer. Överensstämmelsen var 
mycket god för Thailand och Gambia men 
sämre för Sydafrika och Indien. Detta kan 
väl förklaras av vi endast hade TDB-data 
på regionnivå (Indiska subkontinenten och 
södra Afrika) och de flesta fall av malaria 
kommer från andra länder i regionen än 
just Indien och Sydafrika. 

delarbete III
I detta arbete använde vi återigen SMIs regis-
ter; reserelaterade hepatit A-fall 1997–2005 
samt även TDB-data från alla resor gjorda 
utom Sverige under samma period. För 
att uppskatta vaccinationstäckningen hos 
svenska resenärer till Nordafrika, Mellanös-
tern och Thailand/Malaysia gjorde vi också 
en enkätstudie på Arlanda och Landvetter 
under 2007. Under studieperioden anmäldes 
636 reserelaterade hepatit A-fall och av dessa 
definierades 52% tillhöra gruppen VFR 
(Visiting Friends and Relatives = människor 
som har flyttat till Sverige, och deras barn, 
och reser tillbaka till hemlandet på tillfälligt 
besök). Resenärer till Östafrika hade störst 
risk att insjukna (14,1 fall/100 000 person-
månader) följt av resenärer till Mellanöstern 
(5,8/100 000 personmånader) och Indiska 
subkontinenten (5,6/100 000 personmåna-
der). I de här regionerna var majoriteten av 
hepatit A-fallen VFR-resenärer (83%, 91% 
och 70%). Per åldersgrupp såg vi en tydlig 
skillnad med den högsta incidensen i den 
yngsta gruppen (0–14 år; 3,1 fall/100 000 
resenärer) och i den gruppen var 88% av 
fallen VFR-resenärer. I vår flygplatsunder-
sökning fann vi att 79% av resenärerna 
(n=399) uppgav adekvat vaccinering mot 
hepatit A. Vaccinationstäckningen var sig-

nifikant lägre hos resenärer till Nordafrika. 
Baserat på data från vaccinationsenkäterna 
uppskattade vi risken att insjukna i hepatit A 
hos ovaccinerade resenärer till Mellanöstern 
(18/100 000 person månader), Nordafrika 
(12/100 000 personmånader) och Syd-
ostasien (2/100 000 personmånader). Vår 
huvudslutsats är att de unga presumptiva 
VFR-resenärerna bör ges rutinmässig hepatit 
A-vaccination, helst redan på BVC. 

delarbete IV
I denna deskriptiva studie sammanställde 
vi enkätdata från 1170 svenska soldater 
som hade stationerats i Liberia under 6 
månader 2004–2006, motsvarande ca 7 000 
personmånader. Syftet med genomgången 
var att bedöma effektiviteten av regelbun-
den malariaprofylax i ett erkänt högende-
miskt område samt beskriva rapporterade 
biverkningar. Presumptiva malariafall rap-
porterades på plats, på uppföljningsmöte 
efter hemkomst och till SMI. 81% använde 
mefloquine som malariaprofylax och övriga 
använde atovaquone/proguanil. Alla soldater 
(99%) tog profylaxen regelbundet. 8% i 
mefloquinegruppen bytte till atovaquone/
proguanil och 3% bytte åt andra hållet pga. 
biverkningar. Inga fall av P. falciparum rap-
porterades.14 fall av P. ovale rapporterades 
2,5–12 månader efter hemkomst. 57% i 
mefloquin- och 34% i atovaquone-gruppen 
rapporterade biverkningar och den van-
ligaste var sömnstörningar i båda grup-
perna. Biverkningarna som rapporterades 
var generellt milda och ingen föranledde 
sjukhusvård.

delarbete V
Denna multicenterstudie (Infektionsklini-
kerna i Stockholm, Linköping, Jönköping, 
Lund och Malmö) syftade till att undersöka 
infektionspanoramat hos vuxna resenärer 
från malariaområden som sökte med feber 
> 38 grader inom 2 månader efter hem-
komst, 2005–2008. Patienterna handlades 
och utreddes enligt sedvanlig rutin på res-
pektive sjukhus. Deskriptiva data insamlades 
via enkäter och parade sera analyserades 
i efterhand för influensa, dengue-virus, 
Leptospira spp., brucellos, chikungunya-
virus, Coxiella burnetii och Rickettsia spp. 
Om patienten hade rest i Sydostasien ana-
lyserades också antikroppar mot japansk 
encefalit och Orientia Tsutsugamushi. 514 
patienter inkluderades prospektivt och av 
dem lämnade 383 parade sera. Ytterligare 

916 patienter som uppfyllde inklusions-
kriterierna identifierades retrospektivt efter 
genomgång av alla utförda malariautstryk 
under studieperioden. Den enda signifi-
kanta skillnaden mellan grupperna var att 
proportionen VFR-resenärer var större i den 
retrospektivt inkluderade gruppen. I hela 
gruppen (n=1432) var diagnosen ”oklar 
feber” vanligast (34%) följt av gastroenterit 
med påvisad patogen (13%), gastroenterit 
utan påvisad patogen (11%), malaria (6%) 
och övre luftvägsinfektion (5%) samt pneu-
moni (5%). I gruppen med parade sera 
(n=383) var diagnosen ”oklar feber” i 115 
fall. Serologisk analys påvisade en relevant 
titerstegring förenlig med genomgången 
sjukdom i 24/115 fall (21%), influenza var 
vanligast (12 fall). En genomgången infek-
tion påvisades också hos ytterligare 23/268 
patienter med en klinisk diagnos annan 
än oklar feber, varav 14 fall var influenza. 
Ett viktigt observandum var att primär hiv 
diagnostiserades i 6/1 432 fall. Hiv-serologi 
ingick inte i studien och andelen som hiv-
testades var relativt låg (12% på Karolinska 
Solna, n=172).

Publikationslista:

Travellers returning to Sweden with falciparum 
malaria: pre-travel advice, behaviour, chemo-
prophylaxis and diagnostic delay. 
Askling HH, Ekdahl K, Janzon R, Braconier JH, 
Bronner U, Hellgren U, Rombo L, Tegnell A. 
Scand J Infect Dis, 2005; 37(10): 760-5

Malaria risk in travelers. 
Askling HH, Nilsson J, Tegnell A, Janzon R, 
Ekdahl K. 
Emerg Infect Dis, 2005; 11(3): 436-41

Hepatitis A risk in travelers. 
Askling HH, Rombo L, Andersson Y, Martin S, 
Ekdahl K. 
J Travel Med, 2009; 16(4): 233-8

Well-tolerated chemoprophylaxis uniformly 
prevented Swedish soldiers from Plasmodium 
falciparum malaria in Liberia, 2004-2006. 
Andersson H, Askling HH, Falck B, Rombo L. 
Mil Med, 2008; 173(12): 1194-8

Serologic analysis of fever in returned travelers, 
Sweden. 
Askling HH, Lesko B, Vene S, Berndtson A, 
Björkman P, Bläckberg J,Bronner U, Follin P, 
Hellgren U, Palmerus M, Ekdahl K, Tegnell A, 
Struwe J 
Emerg Infect Dis. 2009; 15(11):1805-8.

  Aktuella avhandlingar
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För att processen med att ta fram ett 
vaccin i händelse av en pandemi ska 
gå så fort som möjligt, har man inom 
eU inrättat speciella arbetsgrupper och 
ett förfarande med ett prototypvaccin.

Ingrid Uhnoo – som tidigare varit Veten-
skaplig sekreterare i Svenska Infektions-
läkarföreningens styrelse – sitter med 

i två av de viktigaste arbetsgrupperna för 
pandemivaccin på EU-nivå. Idag arbetar 
hon som expert och klinisk utredare på 
Läkemedelsverket (LV) i Uppsala.

Spännande med eU-perspektiv
Ingrid Uhnoo är adjungerad professor och 
specialist i infektionssjukdomar samt i kli-
nisk virologi.

Ingrid är fortfarande kliniskt aktiv och 
har mottagning på infektionskliniken vid 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala en gång per 
vecka, och som adjungerad professor ägnar 
hon sig även åt undervisning och forskning.

Till LV kom Ingrid i april 1998.
– Jag blev lockad av platsannonsen, för-

klarar hon.
– Man talade i den om ett infektionsar-

bete i ett EU-perspektiv, och jag tyckte det 
lät spännande.

Ingrid lyckades också locka till sig en 
kollega – Agneta Aust Kettis, specialist i 
infektionssjukdomar, barnsjukdomar samt 
klinisk immunologi, och docent i infektions-
sjukdomar. Hon kom till LV 2001. 

Den mesta tiden arbetar Ingrid och Agneta 
med utvärdering av vacciner, antibiotika och 
antivirala läkemedel inför godkännande i 
EU, men även med vetenskaplig rådgivning 
gällande nya infektionsprodukter. De deltar 
också aktivt i flera EU-arbetsgrupper och i 
utarbetande av riktlinjer för utvärdering och 
användning av infektionsläkemedel. 

Prototypvaccin
Eftersom de båda utgör en del av det team 
på LV som arbetat med godkännande-
proceduren och rekommendationer inför 
massvaccinationen mot pandemiinfluensan, 
har de haft en intensiv höst. Förberedelserna 
började faktiskt redan så tidigt som år 2004.

– Fågelinfluensan innebar det egentliga 
startskottet, berättar Ingrid.

Det var då man på EU-nivå började fun-
dera över hur man skulle kunna godkänna 
ett vaccin så snabbt som möjligt, och idén 
med ett prototypvaccin dök upp.

– Ett prototypvaccin innehåller en proto-
typstam för en pandemi. Man testar vaccinet 
kliniskt, man godkänner tillverkningspro-
cessen – den är alltid komplicerad när det 
gäller vaccin – inaktiverat influensaantigen, 
en mängd olika salter, buffert och rester efter 
tillverkningen etc, förklarar Ingrid.

Tillverkarna satsade på fågelinfluensan 
(H5N1) i prototypvaccinet, eftersom det var 
den man trodde skulle orsaka nästa pandemi. 
I kliniska prövningar testade man även dose-
ring – och det var då man kom fram till att 
två doser med tre veckors mellanrum behöv-
des för att få fram ett fullgott immunsvar. 

Sedan dess har det visat sig att den nu 
aktuella virusstammen, A/H1N1, har andra 
egenskaper, och det verkar som om det räcker 
med ett vaccinationstillfälle för friska vuxna.

långtidsuppföljning
EU-arbetet innebar också att man skrev nya 
riktlinjer, doseringsinstruktioner och att 

man fastställde kriterier för att godkänna 
pandemivacciner. Inom EU finns en arbets-
grupp för vaccinfrågor som heter Vaccine 
Working Party, där Ingrid är medlem sedan 
2002.

Arbetsgruppen utarbetar riktlinjer för 
godkännandet av vacciner. Dessa riktlinjer 
används sedan av industrin.

– De måste veta vilken dokumentation 
de ska skicka in, förklarar Ingrid.

Dokumentationen skall handla om:
• Kvalitet på vaccinet
• Tillverkningsprocessen
• Prekliniska studier
• Effekt och säkerhetsdokumentation från 

kliniska prövningar på människa
– Dessutom är det väldigt viktigt med 

uppföljningsprogrammen för vaccinsäker-
het och effektivitet– det som kallas för risk 
management plan, fortsätter Ingrid. 

– Nytta/risk-analyser av vacciner och 
läkemedel görs kontinuerligt.

Långtidsuppföljningar är ett nytt begrepp 
sedan några år och det går ut på att om nya 
säkerhetsproblem dyker upp på lång sikt, ska 
man också ha en plan att följa.

– Det är ett mycket viktigt instrument, 
säger både Ingrid och Agneta.

läkemedelsverkets arbete i processen till 
ett eU-godkännande av influensavaccin 

vid pandemi

Agneta Aust Kettis och Ingrid Uhnoo är verksamma på Läkemedelsverket i Uppsala.





ANNONS
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godkänt i alla medlemsstater
Agneta påpekar att det är otroligt viktigt att 
det sker en ständig uppföljning.

– Man släpper inte ett vaccin när det är 
godkänt! Det har ett liv, och det livet måste 
vi följa – eller rättare sagt, det är företagen 
som ska följa det och vi som ser till att 
företagen också gör det, säger hon.

– Pandemivaccinet vi använder i Sverige 
är – efter noggranna avväganden – godkänt 
i EU, alltså i alla medlemsländerna, fortsät-
ter Ingrid.

– Det är ett centralt godkänt vaccin – det 
är inte bara godkänt av LV. Därav kommer 
vissa kompromisser. Man har lämnat stort 
utrymme för nationella myndigheter för 
hur vaccinet ska användas i just det landet.

ECDC (European Centre for Disease Con-
trol, läs mer om denna EU-myndighet i IL nr 
3/09, reds anm.) har varit med i detta arbete.

– De har t.ex. bidragit med studier av 
effektiviteten av vaccinet, säger Ingrid.

cHmP
LV:s europeiska motsvarighet heter Euro-
pean Medicines Agency (EMA, fram till 
nyligen känt som EMEA) och deras kontor 
ligger i London. EMA:s chef Tomas Lönn-
gren är för övrigt svensk och arbetade tidi-
gare på LV.

EMA består av flera olika vetenskapliga 
kommittéer, där alla medlemsstater har 
medlemmar som tar del i besluten. Den 
viktigaste kommittén är The Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
och det är där alla vanliga läkemedel och 
vacciner godkänns.

CHMP gav pandemivaccinet ett positivt 
utlåtande. Därefter gick beslutet till EU-
kommissionen som i sin tur utfärdar ett 
godkännande och tillstånd att marknadsföra 
vaccinet.

EU-kommissionens beslut är dock att 
betrakta mer som en formell process. Den 
vetenskapliga bedömningen är redan gjord 
av CHMP. 

Fortlöpande bedömning
Prototypvaccin har man för att förkorta 
vägen till ett godkännande i händelse av 
pandemi.

– Att tillverka vaccin är inte enkelt – det 
är en komplex produkt, med många steg i 
processen, fortsätter Ingrid och förklarar 
arbetsgången:

Det är WHO som deklarerar att pandemi 
råder. WHO tillhandahåller också virus-
stammen för den aktuella pandemin. Den 
ska användas för vaccintillverkning, och 
det är industrin som startar produktionen 
av vaccinet. 

Att sedan testa kvalitén är en minutiös 
och rigorös process.

WHO har referenslaboratorier som tar 
fram reagenser och metoder för testning av 
vaccin. Det tar sin tid. Vaccinstammen odlas 
vanligen på ägg men också på cellkulturer.

Företaget testar sin produkt internt – att 
den uppfyller alla kvalitetskriterier. Resul-
taten sammanställs och skickas sedan till 
EMA.

En rapportör – och en co-rapportör – 
från någon av medlemsstaterna är utsedd 
av CHMP att göra utredningen. De går 
igenom dokumentationen på kvalitet, prekli-
nik och klinik, gör en utvärdering och ställer 
sedan frågor på de områden där oklarheter 
föreligger.

– Processen har fasta tidsintervaller, för-
klarar Agneta.

– För pandemivacciner gäller s.k. ”rolling 
review”, vilket innebär att man gör en fortlö-
pande bedömning av de data som företaget 
har. Processen är specifik för pandemivac-

ciner – för att man ska kunna skynda på 
densamma. Deadlines i den här proceduren 
ligger på dagar, istället som i normalfallet 
på månader.

– Här kommer LV in: Vi är med i egen-
skap av medlemsstat, och vi ska kvalitets-
granska rapportörernas rapporter. Vi kan 
också lägga till frågor, tillägger Agneta.

Sverige väl representerat
Dessutom ingår LV i EMA:s pandemigrupp 
EMA Pandemic Task Force (ETF). Det är en 
inre grupp och den består av – tillsammans 
med rapportörerna – en utvald grupp från 
Vaccine Working Party. 

ETF startade redan 2004 och ingick från 
början i EMA:s pandemiplanering.

Inom ETF förbereder man vaccinfrågorna 
för CHMP, och de har telefonkonferenser 
som varar 2–3 timmar varannan vecka.

Ingrid är även medlem i ETF, och Agneta 
deltar när det handlar om specifika säkerhets-
frågor. Ingrid kan ta med sig olika personer, 
beroende på vilka frågor som ska diskuteras.

LV har ytterligare en medlem i ETF – 
Marta Granström, professor i klinisk mikro-
biologi på KI. Hon är med som representant 
för EMA:s barnkommitté. 

– Sverige är alltså väl representerat! Marta 
har spelat stor roll när det gäller vaccina-
tionsrekommendationer för barn. Hon har 
haft en aktiv och betydelsefull roll i det 
arbetet, förklarar Ingrid.

genomskinlig process
När Infektionsläkaren kommer på besök till 
Ingrid och Agneta på deras arbetsplats på 
LV är datumet den 10 december. Vi frågar 
vad som är det mest aktuella i arbetet med 
massvaccinationen just nu.

– Det är nu som resultatet av alla fortlö-
pande studier kommer in, svarar de båda.

Det är otroligt viktigt att det sker en stän-
dig uppföljning. Man släpper inte ett vaccin 
när det är godkänt! Det har ett liv, och det 
livet måste vi följa – eller rättare sagt, det 
är företagen som ska följa det och vi som 
ser till att företagen också gör det
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nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen välkomnar följande  

nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Paul Skorup, Uppsala

Lena Persson, Uppsala
Henna Berglund, Huddinge
Daniel Holmström, Solna

David Lennebratt, Uppsala
Pernilla Rundlöf Nygren, Uppsala

Jan Jessen Krut, Göteborg
Thomas Tolfvenstam, Solna

Teres Samuelsson, Uddevalla
Camilla Lundell, Skövde

Anna-Karin Svensson, Huddinge
Amanda Häggblom, Gävle

Hedvig Glans, Skövde

Associerade:
Per Bergman, Sundsvall

Mikael Jildemyr, Astellas, Malmö

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2010-01-13

 Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte får 
SJID var goda och kontakta vår kassör  

Bengt Wittesjö,  
Gefionvägen 1, 371 41 Karlskrona, 
e-mail: bengt.wittesjo@telia.com

Pfizerstipendiet 2010
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området 
infektionssjukdomar
Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarför-
eningens styrelse ut stipendium inom området infektions-
sjukdomar. 
Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade med-
lemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört 
forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektions-
området. 
Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande á 
25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som 
mest uppgå till totalt 75 000 kr. 
2010 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr. 
Ansökan insändes elektroniskt till vice ordförande Torsten 
Holmdahl torsten.holmdahl@skane.se senast den 1 mars 
2010. Ansökan bör innehålla summarisk curriculum vitae, 
en beskrivning av forskningsprojektet samt en planerad 
stipendieanvändning.

Övrig information:
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas 
skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarfören-
ingens styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkar-
föreningens medlemstidning i god tid före sista ansök-
ningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlems-
tidningen. 
Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipen-
diet offentliggjorts.
Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars 
Nyman i samband med Infektionsläkarnas vårmöte i maj 
månad eller vid nästkommande årsmöte.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

ANNONS
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– Säkerhetsfrågor och biverkningspro-
blem står i fokus. Det är rapporter från 
sjukvården – men också från allmänheten 
– som kommer till oss.

De förklarar att LV lägger ut en samman-
ställning på sin hemsida varannan vecka.

– Just idag är det dags att lägga ut en ny 
rapport. Den är baserad på 1200 sjukvårds-
rapporter och 1 800 konsumentrapporter. Vi 
rapporterar specifikt på vissa fokusområden 
– t.ex. barn, gravida och allergi samt döds-
fall. Ett dödsfall i samband med vaccination 
bedöms naturligtvis extra noggrant – vi tar 
hänsyn till obduktionsresultat och ibland 
utlåtande av även externa konsulter.

De påpekar också att rapporterna natur-
ligtvis är kumulativt redovisade. I de fall där 
resultat inte varit färdiga, har man uppfölj-
ning i nästa rapportering.

Uppskattade utomlands
Dessa rapporter översätts också till engelska, 
och översättningarna finns även på hemsidan 
(www.lakemedelsverket.se).

– De följs noga av medlemsländerna, 
berättar Ingrid.

– Eftersom Sverige startade massvaccine-
ring så tidigt, var LV:s säkerhetsrapportering 
väldigt viktig – och uppskattad – av de övriga 
medlemsstaterna. ECDC har också uttryckt 
sin uppskattning, tillägger hon.

Dessutom får de, både via mail och via 
telefon, många frågor från allmänheten.

– Det är en naturlig konsekvens av det 
faktum att vi har kontaktpersoner på hem-
sidan. Vi försöker besvara alla dessa. LV har 
en kommunikationsenhet, med ett team som 
har varit fullt sysselsatt.

Starkt immunsvar
Det finns många frågor och missuppfatt-
ningar kring vaccinet, berättar de.

– Vanligt förekommande frågor hand-
lar om biverkningar, hur testat vaccinet 
är, och om ingredienserna i vaccinet, som 
t.ex. tiomersal (ett konserveringsmedel som 
innehåller kvicksilver). Det finns fakta som 
bemöter dessa påståenden på hemsidan.

Ett exempel på detta från hemsidan berör 
just kvicksilvret:

Mängden kvicksilver i en dos vaccin, 2,5 
mikrogram, ligger betydligt under vad man 
normalt får i sig via födan under en vecka, 
och långt under den nivå som anses säker 
för alla individer. 

Vad har då varit överraskande under 
resans gång?

– Att Pandemrix visade sig ha ett så starkt 
immunsvar. En dos av vaccinet gav lika bra 
svar som två doser av prototypvaccinet. 
Dessutom att man inte såg några allergiska 
biverkningar på en säkerhetsdatabas på 
ungefär 5 000 patienter på prototypvac-
cinet, svarar Agneta.

– Allergiska biverkningar finns dock alltid 
på alla vacciner. Vi rapporterade tidigt om 
de som vi såg, och de är nu – på svenskt 
initiativ – införda i produktresumén, till-
lägger Ingrid.

Samarbete med barnläkarföreningen
Barn får två doser av vaccinet.

– Vi har sett att dos två gav en oväntat 
hög feberreaktion. Det har föranlett att vi 
gått ut med information om detta – att man 
ska vara observant på febern, och vid behov 
behandla med febernedsättande medel, 
berättar Ingrid.

Agneta påpekar att de haft ett mycket 
produktivt och nära samarbete med barnlä-
karföreningen överhuvudtaget om barnvac-
cination när det gäller pandemiinfluensan.

– Barnläkarföreningen hade initialt fun-
deringar kring risk/nytta-balansen för vac-

cination av friska barn. Det resulterade i ett 
möte här på LV med Barnläkarföreningen, 
Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen 
där vi förde en gemensam diskussion om 
risk/nytta för friska barn.

– Mötet resulterade i att man bedömde 
att barn i riskgrupper skulle vaccineras, men 
också att man skulle avvakta för gruppen 
barn under tre år. Detta för att data saknades 
för denna grupp på prototypvaccinet.

– När sedan resultaten av studierna på 
barn under tre år kom i november, ändrades 
kriterierna till de nuvarande – som rekom-
menderar vaccination från sex månaders 
ålder. Det var då som febern uppmärksam-
mades!

eftersträvar samsyn
Ingrid avslutar med att berätta att man på 
LV har arbetat mycket med att ta fram kvali-
tetssäkrade positionsdokument – vad tycker 
LV – i olika frågor.

– Det kan handla om vaccination av 
gravida, för att bara ta ett exempel. Dessa 
dokument skickas alltid till Socialstyrelsen 
för synpunkter – vi eftersträvar samsyn. 
Socialstyrelsen har lämnat kommentarer 
och ställt sig bakom våra slutsatser. Vi har 
tagit tag i alla viktiga frågor, så att vi kan 
dokumentera varför vi intagit just den posi-
tionen.

– Nu senast var det transplanterade 
patienter som var aktuellt, Vi har konsulterat 
och konfererat med transplantationskirurger 
och immunologer inför vårt ställningsta-
gande. Det har resulterat i att det även finns 
rekommendationer för immunsupprimerade 
idag, avslutar Agneta.

Per lUndblAd

För pandemivacciner gäller s.k. ”rolling review”, 
vilket innebär att man gör en fortlöpande 
bedömning av de data som företaget har. 
Processen är specifik för pandemivacciner – 
för att man ska kunna skynda på densamma. 
Deadlines i den här proceduren ligger på 
dagar, istället som i normalfallet på månader.
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KATASTROF 
HAITI

100 000 befaras döda efter 
jordskalv

för mer info  
www.hoppetsstjarna.se

ge 200 kronor till hjälp 
för de drabbade

SMS:a HAITI till 
72930 

Mycamine 50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, 
lösning (micafungin)

Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax mot 
Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen hemato-
poetisk stamcellstransplantation eller patienter som förväntas ha 
neutropeni (ANC < 500 celler/μl) under 10 eller fler dagar. Vuxna, 
ungdomar ≥ 16 år samt äldre: Behandling av esofageal candidiasis 
hos patienter där intravenös behandling är lämplig. I beslutet att 
använda Mycamine bör den potentiella risken för utveckling av 
levertumörer tas i beaktande. Mycamine ska därför endast använ-
das om andra antimykotika inte är lämpliga.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen 
eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en behand-
lingperiod om 3 månader eller mer, observerades utveckling 
av foci av förändrade hepatocyter (FAH) och hepatocellulära 
tumörer hos råtta. Det uppskattade tröskelvärdet för tumör-
utveckling hos råtta låg ungefärligen inom området för klinisk 
exponering. Det går inte att utesluta att denna observation 
har relevans vid behandling av människa. Leverfunktionen 
ska följas noga under micafunginbehandling. För att minimera 
risken för adaptiv regenerering och möjlig efterföljande lever-
tumörbildning, rekommenderas tidig utsättning vid signifikant 
och ihållande förhöjning av ASAT/ALAT-värden.
Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervägande 
av risk/nytta-förhållandet, särskilt hos patienter med svårt nedsatt 
leverfunktion eller kronisk leversjukdom med preneoplastiska 
tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros, virushepatit, neonatal 
leversjukdom eller medfödda enzymdefekter, eller för patienter 
som får samtidig behandling som kan medföra levertoxicitet och/
eller genotoxicitet. Barn < 1 år kan ha en större benägenhet att få 
leverskada. Under behandling med micafungin kan anafylaktoida 
reaktioner, såsom anafylaktisk chock, uppträda. Om dessa reaktio-
ner skulle inträffa bör micafungininfusionen avbrytas och adekvat 
behandling ges. Patienter som utvecklar kliniska eller laborativa 
tecken på hemolys under micafunginbehandlingen bör följas 
noga för tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan 
av fortsatt behandling bör utvärderas. Micafungin kan orsaka 
njurbesvär, njur-svikt, och onormala njurfunktionsvärden vid test. 
Patienter bör följas noga beträffande försämrad njurfunktion. Detta 
läkemedel för intravenös användning innehåller laktos. Patienter 
med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda 
detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-
galaktosmalabsorption.

Interaktioner: Patienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakona-
zol kombinerat med Mycamine bör följas med avseende på siroli-
mus, nifedipins och itrakonazols toxicitet och sirolimus-, nifedipin- 
och itrakonazoldosen bör reduceras om nödvändigt.

Prekliniska säkerhetsuppgifter: Micafungin var inte mutagent 
eller klastogent när en standarduppsättning av in vitro- och in vivo-
tester, bl.a. en in vitro-UDS-studie (unscheduled DNA synthesis) 
på hepatocyter från honråttor, utvärderades.

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antimykotika för systemiskt 
bruk, ATC-kod: J02AX05

Förpackningar: 50 mg, 1 injektionsflaska; 100 mg, 1 injektions-
flaska.

Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån

Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma 
Europe B.V, Nederländerna. 

Svensk representant: Astellas Pharma AB, Per Albin Hanssons 
väg 41, 205 12 Malmö.

Texten är senast uppdaterad 2010-01-14 och baserad på produkt-
resumé daterad 2009-11-20. 
För ytterligare information, se www.fass.se.
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Kongresser & möten 2010

9 mars SmI-dag om HPV 
Stockholm 
www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium

11-mars SmI-dag om HPV 
Göteborg 
www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium

9-12 mars  30th International Symposium of Intensive care  
and emergency medicine (ISIcem)  
Bryssel, Belgien    
www.intensive.org

14-18 mars 7th International symposium on pneumococci 
and pneumococcal diseases 2010 
Tel Aviv, Israel  
www.kenes.com/isppd

15-19 mars SK-kurs: Infektionsepidemiologi och smittskydd 
Smittskyddsinstitutet, Stockholm  
edu.ipuls.se  IPULS-nr B:48

22-26 mars SK-kurs: Tuberkulos
Stockholm 
edu.ipuls.se   IPULS-nr B:29

24 mars World Tb day

24 mars SmI-dag: diagnostik av svampinfektioner 
Stockholm 
www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium 

25-27 mars 7th european conference on Travel medicine 
(ecTm7) 
Venedig, Italien 
http://www.ectm7.org/

10-13 apr 20th eccmId 
Wien, Österrike 
http://www.escmid.org/ 

14-18 apr eASl, 45th Annual meeting of the european  
Association for the Study of the liver 
Wien, Österrike 
http://www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.
aspx

22 apr HIV-symposiet i göteborg
Göteborg 
Abbot

26-28 apr Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte
Mariefred

27 apr SmI-dag om basal hygien 
Stockholm 
www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium 

5-8 maj 28th Annual meeting of the european society for 
pediatric infectious diseases – eSPId 2010 
Nice, Frankrike 
www2.kenes.com/espid2010/Pages/Home.aspx 

19-21 maj Svenska Infektionsläkarföreningen, Vårmöte
Umeå

26 maj 2010 års Strama-dag 
Stockholm 
kristina.lundh@strama.se

22-27 aug 14th International congress of Immunology 
Kobe, Japan 
http://www.ici2010.org/ 

17-21 maj SK-kurs: Klinisk tropikmedicin   
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm  
edu.ipuls.se  IPULS-nr 13:01

26-29 maj 3rd northern european conference on Travel medicine 
(necTm 2010)
Hamburg, Tyskland 
http://www.nectm.com/

10 jun 2nd nordic Summer HIV meeting 
Köpenhamn, Danmark 
www.delegia.se/gileadcongressandmeetingservices

11-14 juli The International conference on emerging Infectious 
diseases (IceId) 2010 
Atlanta, USA

18-23 juli XVIII International AIdS conference (AIdS 2010)
Wien, Österrike 
http://www.aids2010.org/ 
http://www.iceid.org/

12-15 sep    50th Annual Interscience conference on Antimicrobial 
Agent and chemotherapy (IcAAc) 
Boston, USA 
www.icaac.org

30 sep - SSAc – 27th Annual meeting of the Scandinavian 
3 okt  Society for Antimicrobial chemotherapy 

Stockholm 
www.ssac.nu 

7-10 okt XIVth meeting of the european Society for  
Immunodeficiencies (eSId) 
Istanbul, Turkiet 
http://www.esid2010.org/ 

14 okt nordiskt vaccinmöte 
Stockholm 
http://www.svls.se/berzelius/8919.cs

21 okt HIV-symposiet i göteborg 
Göteborg 
Abbot

18-22 okt SK-kurs: Klinisk handläggning av virala hepatiter 
Stockholm 
http://edu.ipuls.se IPULS-nr 13:02

29 okt -  The liver meeting® 2010--AASld’s 61st Annual meeting 
2 nov  Boston, USA

http://www.aasld.org/

8-12 nov SK-kurs: nedre luftvägsinfektioner 
Stockholm 
http://edu.ipuls.se IPULS-nr B:56

1 dec World AIdS day 
http://www.worldaidsday.org/ 

1-3 dec riksstämman 
Göteborg 
www.svls.se/riksstamman/811.cs
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§ Protokoll fört vid svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte

Älvsjömässan, Stockholm 25 november 2009

Närvarande: 57 medlemmar utöver styrelsen

§ 1
Ordförande Åsa Hallgårde förklarade mötet 
öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Åsa Hall-
gårde.

§ 3
Till sekreterare för mötet valdes Stephan 
Stenmark.

§ 4
Till protokolljusterare valdes Tomas Viker-
fors och Rune Andersson.

§ 5
Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§ 6
Dagordningen godkändes med tillägg av 
övriga frågor.

§ 7
Information från styrelsen
Vetenskaplig sekreterare Jonas Hedlund 
informerade om ansökningar till Göran 
Sterners resestipendiefond och Pfizerstipen-
diet. Ansökningar skickas elektroniskt till 
vice ordförande Torsten Holmdahl torsten.
holmdahl@skane.se före 1/3 2010.

Vice Ordförande Torsten Holmdahl 
redovisade pågående arbete med program-
grupperna och om utvecklingsarbetet med 
hemsidan.

Redaktör Katarina Westling informe-
rade om Infektionsläkaren och inbjöd till 
att lämna förslag på artiklar. I arbetet med 
att presentera nya avhandlingar kommer 
Cecilia Rydén att avlösa Hans Glauman 
fr.o.m. våren 2010.

Utbildningsansvarige Jonas Sundén-Cull-
berg inbjöd till vårutbildningen i Mariefred 
26–28/4 2010. Hösten 2010 ges en tvåda-
gars kurs om tuberkulos i v.43.

Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant 
rapporterade från Ungt Forum 24/11 som 
hade ämnet ortopediska infektioner. Fallse-
minariet för ST-läkare hålls i Tyllinge 2–3/2 
2010. Checklistan till nya målbeskrivningen 
är klar. SPUK kommer att ta fram en mall 
för ST kontrakt.

Facklige sekreteraren Stephan Stenmark 
informerade om PRISS, protesinfektioner 
ska stoppas. Ett kvalitetsarbete tillsam-
mans med LÖF (Landstingets ömsesidiga 
försäkringsbolag) och Svensk ortopedisk 
förening. Fler revisorer från infektionslä-
karkåren behövs till projektet. Totalt ska 
ca 75 ortopedkliniker revideras de närmsta 
tre åren.

§ 8
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2009 
delades ut till mötesdeltagarna och presen-
terades kort av Stephan Stenmark. Verk-
samhetsberättelse godkändes av årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen går att läsa på www.
infektion.net under mötesprotokoll.

§ 9
Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade det 
ekonomiska resultatet hittills under 2009 
för SILF och Göran Sterners resestipen-
diefond. Bokslut och medlemsantal per 31 
december 2009 redovisas tillsammans med 
revisionsrapporten vid medlemsmötet under 
Vårmötet i Umeå i maj 2010.

§ 10
Valberedningens förslag till styrelse för 
2008–2010 och övriga förtroendeposter 
föredrogs av Britt-Marie Eriksson I valbe-
redningen har även Per Follin och Jonas 
Bonnedahl ingått. Årsmötet valde enhälligt 
enligt detta förslag:
Ordförande (2 år): Jan Källman (nyval)
Vetenskaplig sekreterare (2 år): Anders 
Johansson (nyval)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig (2 år): 
Jonas Sundén-Cullberg (omval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år 
t.o.m. 2010:
Skattmästare: Bengt Wittesjö
Övrig ledamot, redaktör  Katarina Westling 
Övrig ledamot, yngreläkare Camilla Lorant 
Facklig sekreterare: Stephan Stenmark
Vice ordförande: Torsten Holmdahl

Till ordinarie revisorer för verksamhets-
året 2009–2010 valdes Susanna Bérczy-
Söderblom (omval) och Harriet Hogevik 
(omval) och till suppleant valdes Karlis 
Pauksen (nyval).

Årsmötet godkände att styrelsen själva får 
utse ordinarie ledamöter och suppleanter 
till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen själva får 
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till 
specialitetsföreningarnas representantskap 
och fullmäktigemöte i Sveriges läkarförbund. 

Åsa Hallgårde valdes av årsmötet som 
sammankallande i valberedningen (t.o.m. 
2012). Per Follin är sedan tidigare vald 
t.o.m. 2010 och Jonas Bonnedahl t.o.m. 
2011.

§ 11
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60 
kr för associerade och 0 kr för pensionerade 
medlemmar. De föreslagna medlemsavgif-
terna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 12
Ordförande Åsa Hallgårde presenterade 
tankar inför verksamhetsåret 2010. Hon 
lyfte fram det fortsatta arbetet med kvalitets-
registren och vidareutveckling av hemsidan. 

§ 13
Övriga frågor:
Styrelsen presenterade ett förslag på att 
införa reklam på hemsidans startsida. För-
slaget diskuterades och årsmötet gav styrel-
sen mandat att fortsätta arbetet med detta.
Registeransvarig Gunlög Rasmussen infor-
merade om vidare arbete med och utveckling 
av kvalitetsregistret.

Stephan Stenmark inbjöd till Infektions-
läkarföreningens vårmötet i Umeå 19-21/5 
2010 och förevisade preliminärt program.

Ordförande avtackade den avgående 
vetenskaplige sekreteraren Jonas Hedlund. 

Vice ordförande Torsten Holmdahl 
avtackade avgående ordförande Åsa Hall-
gårde.

§ 14
Ordförande tackade mötesdeltagarna och 
avslutade mötet.

Åsa Hallgårde Ordförande
Stephan Stenmark Sekreterare

Tomas Vikerfors Protokolljusterare
Rune Andersson Protokolljusterare


