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är jag skriver detta har april
månad just startat, påskliljorna
har slagit ut och sommartiden
gör att dagarna känns lite längre. Det är
fantastiskt vilken kraft det är i naturen så
fort det kommer lite värme. Det händer
något nytt varje dag, det gäller att passa på
att njuta!
Maken och jag har precis kommit hem

från en intensiv och härlig vecka i New
York. Vi har hälsat på son och svärdotter
som bor mitt på Manhattan. New York är
en fascinerande stad även om bara några
dagars flanerande gör det helt uppenbart
att pengarna som går upp i rök i Irak kunde
användas på betydligt klokare sätt.
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många tankar under New York-semestern,
men några reflexioner gick nästan inte att
undvika. Reklamen på tunnelbanan och på
TV, som jag tittade på någon timme totalt
under veckan, deklarerade med all tydlighet
att jag som 50+ borde genomgå coloscopi,
ultraljud av halsartärerna och att det var hög
tid att kolla kolesterol även om jag mådde
bra för att förhindra för tidig död. Även de
”vanliga” försäkringarna förväntades täcka
detta. Samtidigt med dessa uppmaningar till
”checkups” fanns små foldrar i alla möjliga
olika butiker som uppmanade folk att delta
i AIDS-walk New York och samla in pengar
på frivillig bas för att stödja personer med
HIV/AIDS. Och till sist en kort blänkare
i en dagstidning om att de nya vaccinerna
mot pneumokocker och HPV borde erbjudas gratis åt alla.

InfCare HIV..................................... 16

Trots att USA har ett helt annat sjukvårds-

Yngreläkarspalten............................. 19

system är det svårt att låta bli att göra jämförelser med vår svenska sjukvård, som ju
inte heller kan erbjuda allt till alla inom
rimlig tid längre. Och med vår grundsyn
att sjukvård ska ges till alla medborgare på
lika villkor blir det sannolikt inte lättare i
framtiden när mängden pengar som avsätts
till sjukvård är begränsad och utvecklingen
gör att man bara kan göra mer och mer.
Dessutom lever vi längre. Det är ibland frustrerande att arbeta under förhållanden med
bristande tillgänglighet, brist på vårdplatser,
långa väntetider etc. Men vi kan inte springa
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fortare, så då måste vi antingen arbeta på ett
annat sätt eller prioritera, troligen både och.
Men vilken sjukvård ska prioriteras, hur ska
den finansieras och vem ska bestämma vad
som ska prioriteras? Det finns inga enkla
lösningar. Även om det i mångt och mycket
är en politisk fråga har vi som arbetar inom
sjukvården bättre kunskaper och därför ett
ansvar att åtminstone försöka hjälpa till.
Vi måste också tänka på att använda skattepengar så kostnadseffektivt som möjligt.
Vi infektionsläkare är nog generellt ganska
bra på det. Vi är duktiga på att ta anamnes
istället för att beställa många undersökningar och jag tror att vi är förhållandevis
prestigelösa, men det hindrar inte att vi
måste delta i prioriteringsdiskussioner och
hålla rent framför vår egen dörr. Vi måste
aktivt diskutera hur långt man ska driva
utredningar och behandlingar och vi måste
följa vår egen antibiotikaanvändning. Jag
tror och hoppas att uppföljning i fler kvalitetsregister gör att vi får ännu bättre koll
på vad vi gör och att det ytterligare stärker
vår trovärdighet.
Ja, jag började med semester i New York

och hamnade sedan mitt i påtaglig vardag.
Men så är väl livet. Vi behöver både fest och
vardag och det gäller att försöka hantera
båda delarna så gott man kan.
Arbetet med att ta fram indikatorer till nya

kvalitetsregister har startat. Formulär har
tagits fram och när detta läses har provkörning i mindre skala testats. En första rapport
planeras till Vårmötet. Vi infektionsläkare
behöver träffas och förkovra oss ibland så
jag hoppas att kollegor kommer från alla
kliniker, även från de landsting som brottas
med ekonomin. Utbildning i kunskapsföretag måste höra till sådant som prioriteras!
Så väl mött i
Uppsala!

Åsa
Hallgårde
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Vetenskapligt program vid infektionsläkarnas vårmöte
• i Uppsala 9–11 maj 2007 •
Onsdag 9 maj
10.00–11.00 Registrering och kaffe
Aviära infektioner
(sponsorer: MSD och Sanofi Pasteur MSD)
11.00–11.40 Medicinsk ornitologi – en tulipanaros?
Björn Olsen
Session 1

11.45–12.15 Kliniska effekter av Gardasil
– nytt cervixcancervaccin
Sven-Erik Olsson, verksamhetschef, kvinno
kliniken, Danderyds sjukhus, huvudprövare
12.15–13.15 Lunch
Session 2

Fästingburna infektioner

Session 5
Infektionsprofylax
11.20–12.00 Nya landvinningar på vaccinfronten
Ingrid Uhnoo
12.00–13.00 Lunch
Session 6
Infektioner och kardiovaskulära tillstånd
13.00–13.35 Chlamydia pneumoniae och ateroskleros ur
infektionsläkarens perspektiv
Christina Nyström-Rosander
13.40–14.15 Infektioner och elitidrott: immunologiska och
kliniska aspekter – Göran Friman
14.15–15.00 Utställning och kaffe

13.15–13.40 Anaplasma – en opportunistisk zoonos
Marika Nordberg
13.40–14.05 TBE – fästingburen encefalit – Göran Günther
14.05–14.30 Bartonella-infektioner – Christian Ehrenborg
14.30–15.00 De små blodsugarna – Medicinsk entomologi
Lars Wesslén

Session 7
Antibiotikaresistens
15.00–16.00 ESBL-problematiken – hur hanterar vi den?
Åsa Melhus, Birgitta Lytsy, Britt-Marie Eriksson

15.00–15.45 Utställning och kaffe

16.35–16.45 Paus

Session 3

Invited key-note speaker: Russell L. Regnery,
PhD, MDhc (Uppsala universitet), CDC,
Atlanta (sponsor: Pfizer)
15.45–16.30 The bartonelloses – an overview
16.35–17.20 Bioterrorism and emerging infectious disease
preparedness: exploring common ground to
benefit both goals
19.00

Bankett i Rikssalen, Uppsala Slott

Torsdag 10 maj
Session 4
8.30–9.15

Sepsis och septisk chock
Sepsis och den inflammatoriska reaktionen. Vad
kan vi göra åt den? Jan Sjölin
9.20–10.00 Initialt omhändertagande av patienter med svår
sepsis/septisk chock – Lars Ljungström och
Infektionsläkarföreningens sepsisgrupp
10.00–10.45 Utställning och kaffe
Session 4, forts.
10.45–11.15 Initialt omhändertagande av patienter med
svår sepsis/septisk chock – Lars Ljungström och
Infektionsläkarföreningens sepsisgrupp
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16.05–16.35 Udelning av Pfizerstipendiet.
Presentation av forskning vid Pfizer
Lars Nyman
16.45–17.30 Medlemsmöte
19.00

Pubafton på Östgöta studentnation

Fredag 11 maj
Session 8
8.30–8.45
8.50–9.05
9.10–9.25
9.30–9.45
9.50–10.05
10.05–10.30

Unga forskares session
Thomas Tängdén
Amelie Kinch
Anders Lignell
Marie Edvinsson
Anna-Karin Jansson
Kaffe

Session 9
I Linnés fotspår
10.30–11.00 Linné som läkare Sven Britton
11.00–11.15 Promenad till Linnéträdgården och Linnémuséet
11.15–12.15 Visning av Linnéträdgården och muséet
12.15–13.00 Lunch
13.00–13.25 Buss till Linnés Hammarby
13.30–15.00 Visning
15.30–15.55 Återfärd med buss till Uppsala centralstation
16.00

Farväl

Anna Jerkeman – ny redaktör
för Infektionsläkaren
Infektionsläkaren har fått en
ny redaktör – Anna Jerkeman,
infektionsläkare på kliniken i
Malmö. Hon tar över efter Erik
Sandholm från och med detta
nummer av tidningen.
Till vardags arbetar hon på
Infektionskliniken i Malmö, och
vi fick en pratstund med henne
där.

dubbelspecialist. Nu är jag färdig sedan tre år
tillbaka och har fortsatt att arbeta här.
Hon tillägger att hon är mycket tacksam
mot Seth-Olof som såg henne och gav henne
chansen.

Från Nigeria till Lunds universitet
Anna är född och uppvuxen i Lund, men
hennes far kom ursprungligen till Sverige
från Nigeria.
– Han kom hit som stipendiat för att läsa
på universitetet i Lund. Det resulterade i att
han så småningom doktorerade i sociologi
där.
– Min mamma är barnpsykolog och träffade min pappa när de båda läste en kurs i
sociologi, berättar Anna.
Idag har hon själv tre barn, och hennes
make arbetar som onkolog på lasarettet i
Lund.

Annas väg till infektionsspecialiteten har inte
varit spikrak. Medicinstudierna genomförde
hon i Lund under åren 1984–90. Under
denna tid tog hon ett års uppehåll för att
läsa konsthistoria (!).
– Efter åtta terminer ville jag ha ett avbrott.
Jag hade inga planer på att hoppa av läkarstudierna, men behövde en motvikt. Eftersom
jag är humanistiskt och estetiskt intresserad
valde jag konsthistoria, förklarar hon.

Internmedicin
Uttalandet tjänar bra som en illustration till
hur Anna ser på sin roll som infektionsläkare. Hon återkommer flera gånger under
vårt samtal till de humanistiska värden som
för henne är en självklar och integrerad del
av den medicinska vardagen.
Efter att ha vikarierat ett år i Kalmar efter
sin examen, började Anna sedan i Helsingborg för att göra sin AT.
Anna berättar att hon sedan själv undrade
vad hon nu skulle satsa på.
– Jag hade alltid trott att jag skulle bli
barnläkare. Men under det första vikariat
som jag fick efter AT, hamnade jag på koagulationslabb i Malmö.
– Jag hade då tankar på att jag skulle bli
internmedicinare med inriktning på blodsjukdomar, förklarar hon.

Dubbelspecialist
Anna gjorde dock färdigt sitt internmedicinska block. Därefter började hon direkt på sin
ST på infektionskliniken i Malmö.
– Det blev ytterligare en period på två
och ett halvt år innan jag kunde titulera mig

Förhållningssätt till patienter
Vi frågar varför Anna trivs så bra med infektionsspecialiteten.


Randad på Infklin
Under sin ST – som alltså var inriktad mot
internmedicin – hamnade Anna på infektionskliniken i Malmö under en randutbildning.

– Jag kände direkt att det här är vad jag
vill göra, fortsätter hon.
Men trots att Anna kände så, trodde hon
inte att det fanns utrymme på kliniken. Så
hon berättade det inte för någon och ställde
inte ens frågan.
Sedan kom sista dagen på randutbildningen.
– Vi hade vårt traditionella julkaffe på
kliniken. Seth-Olof Bergkvist, som var chef
här då, tecknade åt mig att vi skulle gå lite
avsides. Han ville prata med mig.
– Han frågade: ”Vill du stanna här?” Jag
har sällan svarat ”Ja” så snabbt, berättar
Anna.

Utpräglad teammänniska
Annas specialintressen inom infektion är
HIV och hepatit.
– Jag är en av de doktorer här som har
den inriktningen. Jag tycker det är oerhört
intressant att jobba med just den gruppen
– inte minst för att det är patienter som
kommer tillbaka regelbundet vilket gör att
man får en kontinuitet. En pneumoni går
ju hem efter att ha blivit botad – kanske ser
man aldrig patienten mer.
– En annan orsak till att det är så stimulerande är att behandlingen av dessa
sjukdomar har gjort så stora framsteg. Vi
kan hjälpa den här patientgruppen på ett
helt annat sätt idag.
Anna vill lyfta fram det, enligt henne, helt
fantastiska team på mottagningen som hon
arbetar tillsammans med när det gäller HIV
och hepatitpatienter. Det består av hennes
kollegor, sjuksköterskor och kuratorer.
– Jag är en utpräglad teammänniska, jag
tycker om att arbeta tillsammans med andra,
förklarar hon.
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– Medicin är en naturvetenskaplig disciplin – men det är också en humanistisk
disciplin. Därför är det roligt att komma till
en specialitet där det känns, svarar hon, och
utvecklar resonemanget:
– Våra patienter har ofta en annan etnisk
bakgrund, och många har en historia med
sociala slagsidor, t.ex. missbruk och/eller
psykisk skörhet. Vi arbetar med alla dessa
aspekter för att kunna hjälpa våra patienter.
Det tycker jag gör arbetet mer intressant.

Belysa infektionen i många perspektiv
Uppdraget som redaktör kom som ett oförberett erbjudande via telefon.
– Det var Hans Beckman från valberedningen som ringde mig, och jag var tvungen
att ge mitt svar samma kväll. Jag talade
då med Åke Åkesson och han beskrev det
som ett uppdrag som var kul och stimulerande.
Anna förklarar att hon vill fortsätta på
den inslagna linjen i tidningen.
– Vi ska blanda naturvetenskap med
reportage om intressanta företeelser i infektions-Sverige.
– Men det är också viktigt att vi får se
infektionssjukdomar belysta ur andra synvinklar än de rent medicinska, och även av
personer med annan kompetens än läkarens,
summerar Anna Jerkeman.

snabba frågor
och svar
Senast lästa bok?
– Montecore av Jonas
Hassen Khemiri och Nu vill jag sjunga
dig milda sånger av Linda Olsson. Den
sistnämnda var fantastisk! Den utspelar sig i norrländsk glesbygd och känns
otroligt svensk trots att författaren
sedan länge lever i Nya Zeeland.
Senast sedda film?
– Darling, en svensk film av Johan
Kling.
Favoritprogram på TV?
– Uppdrag granskning och Kvarteret
Skatan.
Favoritfärg:
– Svart och vitt.
Lyssnar gärna på:
– Soul, jazz – jag gillar många olika
sorters musik. Musiken har en egen
kanal in i människans huvud.
Maträtt jag tycker om:
– Smakstark mat som jag och min
familj har lagat tillsammans – länge.
Tycker inte om:
– Inskränkthet.
Tycker om:
– P1 i radion! Bibliotek! Familj och
vänner såklart!

Per Lundblad

SK-liknande kurs för blivande Infektionsläkare och andra läkare med intresse för hälsa i Låginkomstländer

Globala Infektioner – Infektioner som är vanliga i låginkomstländer men ovanliga i Sverige
Tid: 22–26 Oktober, 2007
Plats Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Målsättning är att ge den blivande infektionsläkaren och andra läkare:
• en bild av infektionspanoramat i låginkomstländer.
• kunskaper om vilka risker för infektioner en resenär till låginkomstländer kan utsätta sig för.
• kunskap och färdighet för att akut kunna handlägga en patient som bor i eller kommer från ett låginkomstland
med tecken till infektionssjukdom.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, falldiskussioner och demonstrationer.
Max antal deltagare: 25
Information: Gunnar.Holmgren@lj.se eller Bo-Eric.Malmvall@lj.se
Anmälan till Helena.Anden@lj.se eller tel. 036 321028 senast 1 sept 2007.
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SORKFEBER i norra Sverige
Den största epidemin av sorkfeber (nephropathia epidemica) någonsin har drabbat Norrland.
Ett mycket stort antal patienter har diagnostiserats och många har vårdats på sjukhus.
Vi är vana att med 3–4 års mellanrum se flera patienter med sorkfeber under perioden
oktober–april, men denna gång var storleken av utbrottet oväntat stort.

Faktaruta 1.

Här nedan anges antal fall av sorkfeber
som anmälts i Västerbottens län de
senaste fem åren:
År 2007 – 490 fall (t.o.m. mars i år)
År 2006 – 48 fall
År 2005 – 98 fall
År 2004 – 158 fall
År 2003 – 50 fall

T

På Infektionskliniken i Umeå kunde vi ha flera

patienter med sorkfeber på samma jourpass.
Primärjourerna rapporterade ibland skämtsamt att de lagt in ännu ”en sork”. När det
var som värst vårdades 6–7 patienter med
sjukdomen samtidigt inneliggande. Många
patienter sköttes också polikliniskt. Flera
medlemmar i samma familj kunde insjukna
efter varandra. Eftersom epidemin var stor
såg vi en bred repertoar av olika initiala akuta
symtom som patienter med nephropathia
epidemica kan uppvisa. Vi såg också olika

År 2002 – 66 fall
(Smittskyddsenheten, Västerbottens län)

svårighetsgrad och komplikationer. Flera
patienter vårdades på IVA bland annat pga.
hypotoni och grava elektrolytrubbningar.
Trots detta dog åtminstone två patienter
i infektionen under denna epidemi. En av
dem avled i en ARDS-liknande bild som
påminner om den amerikanska formen av
hantavirus. En handfull patienter i Väster-

Men vad är då sorkfeber?

Sorkfeber orsakas av Puumalavirus och är
en s.k. blödarfeber. Det orsakande viruset
tillhör gruppen hantavirus, där varje virus
sprids med en viss art av gnagare. Djuren

Faktaruta 2.

För att förebygga smittspridning bör man försöka att förhindra skogssorkars intrång
i utrymmen där människor vistas t ex i sommarstugor, vedbodar och uthus. Man bör
undvika inandning av viruspartiklar som ofta sitter på damm som rörs upp i utrymmen
dit sorkar tar sig in samt förhindra infektion genom god handhygien då man kan anta
det finns risk för smitta.
• Försök undvika att gnagare kommer in i husen. Man kan t.ex. förse ventiler med metallnät, täta rörgenomgångar och springor.
• Man bör inte sopa eller dammsuga dessa utrymmen. Spraya först de intorkade föroreningar med vatten, gärna desinfektionsmedel (t.ex. klorin, utspädd 1:10), och torka
upp med blöt engångstrasa.
• Använd handskar vid kontakt med sorkar och deras spillning.
• Kasta allt använt material direkt efter användning.
• Munskydd kan eventuellt förhindra luftburen smittspridning.
• Efter avlutad städning rekommenderas noggrann handtvätt.
• Utomhus kan man undvika smittspridning genom att inte att kratta eller klippa torrt fjolårsgräs utan vänta till strax efter ett regn då risken för uppvirvlande viruspartiklar är mindre.
• Det innebär sannolikt mindre risk för smitta att hantera sorkar som dödats i vanlig
slagfälla än aktivt virusspridande sorkar som fångats levande.
• Väljer man att fånga sorkarna i levandefälla och sedan släpper ut dem i skogen, upptäcker man snart att en skogssork utan besvär kan röra sig över sträckor upp till 8 km
och således snabbt kan ”hitta hem” igen.
(Smittskyddsenheten, Västerbottens län)
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roligen är det en kombination av
faktorer som den milda vintern
med isbildning i skogen framför
allt i kustlandet tillsammans med en ökande
sorkpopulation som orsakat utbrottet. Sork
söker sig då hellre till bebyggelsen vilket
flera patienter kunde vittna om. Det är
möjligt att det också samtidigt förelåg en
epizooti bland gnagarna och därför flera
högst smittsamma individer.
Av de 975 anmälda fall till SMI hittills
i år i Sverige, så inträffade mer än hälften i
Västerbottens län (se faktaruta 1 respektive
SMIs hemsida, www.smittskyddsinstitutet.
se/statistik/sorkfeber/). Det är ca 10 gånger
fler fall än under hela förra året och ger en
incidens på ca 185/100 000 invånare i vårt
län. Män utgjorde 57% av fallen. Eftersom
mörkertalet uppskattas vara stort, så har
troligen flera tusen personer i Norrland
insjuknat i sorkfeber sista tiden.

botten behandlades med dialys. Tre gravida
och flera ammande kvinnor insjuknade i
sorkfeber och vi fick oroliga frågor om riskerna, men det verkar ha gått bra och ingen
säker överföring till barnet skedde. Eventuellt orsakades en prematur förlossning av
infektionen.
Massmedia, både tidningar, radio och TV,
hade flera inslag under denna tid. Smittskyddet i Västerbotten fick många oroliga frågor
vad gäller smittsamhet, risker och hur man
kan undvika att bli sjuk. Därför utarbetades
material som lades ut på landstingets hemsida med bl.a. råd om hur man ska skydda
sig (se faktaruta 2).

Man kan uppleva en viss maktlöshet då det inte finns
någon riktad behandling utan endast symtomlindring
att ge. Genomgången sjukdom ger dock sannolikt
livslång immunitet.

© Camilla Hällgren/Gert Olsson

Fig 1. Vanligaste rapporterade aktiviteterna
för att ha smittats med Puumalavirus.

är reservoir och är troligen livslånga bärare
utan att bli sjuka och utsöndrar virus via
saliv, faeces och urin. Det är endast skogssork som sprider sorkfeber. Skogssorkens
ryggsida är rödbrun och buken ljusgrå till
vit. Kroppslängd är 8–13 cm och till det
kommer svansen som sällan är längre än
hälften av kroppslängden.
Hur skiljer sig skogsorken från en mus?

Fig 2. Hantavirus är ett enkelsträngat RNA-virus
med tredelat genom.

En mus har ungefär lika lång svans som
kropp. Sorken har mindre öron och kortare,
trubbigare nos än en mus. Sorkar är fenomenala på att klättra och att krypa in genom
små hål, så det är relativt lätt att få in sork i
boningshus eller i uthus. Ett vanligt sätt att
bli smittad är att hantera ved (Fig 1).
Varför människor, och inte gnagare, blir
sjuka är inte känt, men en möjlig skillnad
kan vara hantavirus förmåga att manipulera
immunförsvaret i gnagare respektive människa. Människor smittas då virus överförs
från skogsork genom inandning av utsöndringar från sorken eller via annat virussmittat
material. Puumalavirus klarar sig utanför
värddjuret och är smittsamt i upp till två
veckor, möjligen ännu längre. Smittan sprids
inte människor emellan.
Efter en inkubationstid på vanligen 2–4

Fig 3. Geografisk fördelningen av 862 fall av
Nephropathia epidemica som uppgav säker
plats för smitta under åren 1991–97 respektive toppåret 1998 (Olsson et al. 2003).

Fig 4. Skogssorkens (Clethrionomys glareolus)
utbredningsområde.
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veckor (1–8 veckor) kan den smittade
insjukna med hög feber, muskelvärk och
påverkat allmäntillstånd. Ofta tillkommer buk- och ryggsmärtor, huvudvärk
samt trötthet. Flertalet får även påverkad
njurfunktion. Initialt kan man misstänka
diagnosen enbart vid kombinationen oklar
feber med hematuri och/eller proteinuri. I
samband med en epidemi och med mera
uttalade symtom är sjukdomsbilden ganska
typisk. Dimsyn och blödningar förekommer relativt frekvent. Många patienter har
också haft lös avföring, kräkning, illamående eller förstoppning. Eftersom det är
ett respiratoriskt virus så är också lindriga
luftvägssymtom vanliga. Patienten har
tidigt i förloppet oftast trombocytopeni
och först när trombocyterna stiger så stiger
kreatinin och ureavärden som tecken på

njurpåverkan. Flera patienter hade spontana
blödningar, oftast i form av näsblödningar,
och i samband med uttalad trombocytopeni
(under 20) fick några patienter extra trombocyter. Många utvecklade oligouri/anuri
under akutskedet, vilket leder till viktökning, ödem och elektrolyrubbningar bl.a.
hyperkalemi. Indikationerna för inläggning
har ofta varit misstanke om annan svår sjukdom, påverkat allmäntillstånd, påtaglig värk
som ibland var opiatkrävande. Flera fall av
övergående hjärtpåverkan, förmaksflimmer
m.m. tyder på en övergående myocardit
som tidigare finns beskrivet. Vi hade också
några patienter med hjärtinfarkt respektive
lungembolisering i efterförloppet. Det är
troligt att viruset infekterar endotelet och
att en endotelskada skulle kunna både ge
blödningar men också eventuellt trombotiseringar.
Man kan uppleva en viss maktlöshet då det

inte finns någon riktad behandling utan
endast symtomlindring att ge. Genomgången sjukdom ger dock sannolikt livslång immunitet vilket är en tröst för de
drabbade som ofta berättar att ”det är det
värsta de varit med om”. Det är vanligt med
en relativt lång konvalescens. Tre veckors
sjukfrånvaro eller längre är inte ovanligt.
Även om det finns motstridiga uppgifter
vad gäller eventuella sequele så tror vi att
de flesta läker utan restsymtom. Det finns
dock forskare som hävdar att det finns risk
för hypertoni och kronisk njurskada efter
nephropathia epidemica.
Blödarfebrar med njurengagemang – hemorr-

hagiska febrar med renalt syndrom (HFRS)
orsakas av hantavirus (Fig 2). Hantavirus
hänförs till gruppen ”emerging viruses” som
röner ett allt starkare medicinskt och zoologiskt intresse. Idag känner man till fem
principiellt skilda humanpatogena former av
hantavirus: Hantaan och Seoul i Asien, Puumala i norra och centrala Europa, Dobrava
på Balkan och de amerikanska formerna Sin
Nombre/Andes virus som orsakar hantavirus cardiopulmonary syndrome (HCPS).

Ett effektivt och säkert korsaktivt vaccin mot de olika
hantavirusinfektionerna vore av stort värde både lokalt
för framförallt riskgrupper i norra Sverige och globalt då
hantavirus utgör ett växande problem.
och då landbryggan över Öresund bröts så
kom ingen smitta söderifrån. Den nordliga
populationen bar på virus och har nått ned
till Dalälven ungefär.
I Umeå har sedan många år olika aspekter

Skogssork (Clethrionomys glareolus)
Foto: Gert Olsson/Mikael Nilsson

Olika gnagare är bärare av olika virus. Årligen beräknas 200 000–300 000 människor
insjukna globalt. Dödligheten är 5–10%
för de asiatiska formerna, ca 40% för de
amerikanska, medan den vanliga europeiska
formen har en dödlighet på <1%. Skillnaderna är tydliga med olika värddjur och
skillnader i virussekvenser, men det finns
också likheter såsom att hjärt-lungsymtom
förekommer hos våra sorkfeberpatienter och
de amerikanska patienterna kan i flera fall
ha njurpåverkan.
Sorkfeber är i Sverige en typisk norrlandssjukdom och har sin utbredning norr om
59ºN (Fig 3).
Näst influensa är det den vanligaste allvarliga

virusinfektionen bland vuxna i norra Sverige.
Antalet fall varierar med sorkpopulationens
storlek med toppar vart tredje till fjärde år.
Seroprevalensen är i snitt 9% bland den
vuxna befolkningen i norra Sverige och
än högre, ca 16% bland riskgrupper som
lantbrukare och skogsarbetare. Norra Sverige är i internationell jämförelse en av de
mest högendemiska länderna för hantavirusinfektioner. Sjukdomen förekommer i
Centraleuropa t.ex. i Tyskland och enstaka
fall finns även i Danmark, men inte i mellersta eller södra Sverige (Fig 4). Det finns
olika teorier om orsaken men inget säkert
svar. Det är möjligt att vid istidens slut för
8–10 000 år sedan så återinvandrade olika
sorkpopulationer från söder och från norr.
De som kom från söder bar inget hantavirus

av Puumalavirus och sorkfeber studerats
såsom virusets spridning bland djur, vilka
människor som drabbas, samt geografiska
och tidsmässiga skillnader i sjukdomens
utbredning. Tidigare studier av patienter har
visat att förhöjda nivåer av cytokiner samt
NO förekommer, och markörer för celldöd
(apotos) och cytotoxisk T-cellsaktivitet kan
påvisas. Olika interferoner kan hämma Puumalavirus tillväxt och förhöjda nivåer kan ses
hos patienter med sorkfeber. Den tidigare
uppfattningen att virus inte förekommer
nämnvärt vid den akuta infektionen har
visat sig vara felaktig. Vi har utvecklat ytterligare diagnostiskt hjälpmedel i form av en
kvantitativ realtids-PCR som visar att det
finns höga nivåer av Puumalavirus tidigt
under infektionen, vilket kan möjliggöra
behandling med antivirala medel för att
lindra sjukdomsförloppet.
Ett effektivt och säkert korsaktivt vaccin mot

de olika hantavirusinfektionerna vore av stort
värde både lokalt för framförallt riskgrupper
i norra Sverige och globalt då hantavirus
utgör ett växande problem. Ett DNA-vaccin
mot hantavirus har studerats på gnagare och
ger ett tydligt antikroppssvar mot nukleokapsidproteinet, men det är oklart om det
skulle kunna vara en framkomlig väg för att
utveckla ett effektivt humant vaccin mot
sorkfeber i framtiden. En apmodell har satts
upp vid Smittskyddsinstitutet och immunoglobulin innehållande antikroppar mot
Puumalavirus har visat sig kunna förhindra
infektion hos smittade djur.
För närvarande pågår studier av patogenes,

där bl.a. virusförekomst och olika delar av
inflammations- och immunsvaret följs under
sjukdomsförloppet. Epidemin i början av
detta år har gett oss ett rikt material att
studera framöver.

Vårt mål är ett långsiktigt kunskapsuppbyggande vad gäller hemorrhagiska febrar
i allmänhet och den i Norrland förekommande sorkfebern i synnerhet.
Gruppen blödarfebrar är en grupp av
infektioner som utgör ett växande hälsoproblem globalt och ökad kunskap om
sjukdomsmekanismer kan ge möjlighet till
adekvat och effektiv behandling i framtiden,
vilket saknas idag. Troligen är många av
sjukdomsmekanismerna likartade mellan
sorkfeber och andra blödarfebrar och resultaten av vår forskning skulle därför kunna
komma fler till godo.
När sorkfeberepidemin nu ebbade ut i mars

kom istället en ny våg av influensa och vinterkräksjuka vilket höll oss sysselsatta. Det
har varit en intensiv och arbetsam period
kryddad med ett tredje epidemiskt virus
i de norra delarna av landet. Kanske har
också en del ”importerade” fall diagnostiserats av kollegorna i söder? Hur nästa
säsong blir vet vi inte, men det är möjligt
att sorkpopulationen kommer att vara stor
även då. Lärdomen efter årets utbrott är
att det är bra att ha en viss beredskap i
endemiska områden. Våra erfarenheter kan
också illustrera hur en zoonos plötsligt kan
ge ett oväntat stort utbrott om de rätta
förhållandena uppstår.
Clas Ahlm
Avdelningen för Infektionssjukdomar
Institutionen för Klinisk Mikrobiologi
Umeå Universitet
clas.ahlm@infdis.umu.se
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Carmen Demaret

Alexander Flemings forskningsassistent
Vi fick ett tips från infektionskliniken i Malmö: De hade under några
dagar haft en patient som legat
inne på vårdavdelningen och som
hade en historia att berätta.
Hennes namn är Carmen Demaret. Carmen kom till Sverige under
början av 50-talet, men hon är född
i Spanien. Däremellan tillbringade
hon flera år i England, där hon arbetade som sjuksköterska. Under tre
år arbetade hon direkt under Alexander Fleming och bistod honom
i sin forskning på sitt nyupptäckta
penicillin!

N

är vi kommer för att träffa Carmen
får vi bege oss till MAS istället
för den hemadress vi ursprungligen kommit överens om. Hon har natten
innan blivit inlagd på en annan avdelning
på sjukhuset.
Hon är naturligtvis lite matt, men hennes
blick är vänlig och klar. Hennes minne är
det heller inget fel på, och under nästan två
timmar berättar Carmen sin historia.
Den är fullkomligt fascinerande. Sakta
men säkert under berättelsens gång växer
det även fram ett porträtt av Carmen själv
som person – och det är minst lika fascinerande.
Carmen är ursprungligen från en helt
annan tid. Hon är en länk till ett förflutet
och annorlunda Europa, och hon är en
påminnelse om att denna värld inte är så
avlägsen i tid som man kanske kan förledas
att tro.
Att få att lyssna till henne, att få uppleva
hennes varma, humanistiska personlighet är
inte något annat än ett rent privilegium.

Flydde till England
Carmen föddes 1922 i den spanska staden
Manresa som ligger en bit utanför Barcelona.
Hennes mor var spanjorska och hennes far
var engelsman.
När spanska inbördeskriget bröt ut var
Carmen fjorton år. År 1936 flydde hon
tillsammans med sin farmor och sin faster
till England via Frankrike.

Under nästan två timmar berättade Carmen Demaret sin fascinerande historia.

Fastern hade en språkskola som hon drev
i Spanien, men lämnade allt bakom sig för
att följa med Carmen.

Arbetade på hönsfarm
Det blev ganska tuffa förhållanden för de tre
kvinnorna när de anlänt till England. Alla
tre fick bo tillsammans i ett enda rum.
– Vi hade brittiska pass, så därför var vi
inte berättigade till någon flyktinghjälp. Det
var därför som vi var tvungna att tränga ihop
oss i ett rum, förklarar Carmen.
– Min faster lyckades få arbete så att vi
kunde betala hyran. Själv kunde jag inte
någon engelska, så någon skolgång för mig
blev det inte. Istället fick jag arbete på en
hönsfarm.
På farmen fick hon slita hårt.
– Jag bar vatten och städade i huset. Mina
knän och händer blev förstörda av att bära
allt vatten, berättar hon och konstaterar:

– Därför vet jag än idag hur invandrare
och flyktingar har det!

Sjuksköterska
Hon stannade på farmen under ett år, och
trots att det kostat på hennes armar och ben,
hade året i alla fall inneburit att Carmen lärt
sig engelska.
Hon tog flera tillfälliga jobb som hon
skötte på dagarna. På kvällarna studerade
hon. Målet var ursprungligen att skaffa sig
kompetens för att arbeta som sekreterare,
men när hon tog studenten vid 16 års ålder
började Carmen istället att läsa medicin.
Året därpå bröt andra världskriget ut.
– Vi trodde att vi var chanslösa och att det
skulle vara över på tre månader, minns hon.
Universitetet stängde, och Carmen
anmälde sig på Woolwhich War Memorial
Hospital. Där blev hon senare utexaminerad
som sjuksköterska.
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Han som inte drack te
Efter att ha arbetat ett år som TBC-sköterska
på St Stephens Hospital, kom Carmen till
St Marys Hospital för att arbeta som nattsköterska. Hon berättar att hon sökte sig till
olika typer av sjukvård eftersom hon hade
en dröm om att läsa till läkare och därför
ville ha olika slags praktik.
– På kvällen på St Marys kom alla läkarna
ner till min expedition för att dricka te,
berättar hon.
– En av dem, en man med glasögon stod
alltid i hörnet med en otänd cigarrett i mungipan. Han drack aldrig något te. Istället gick
han ofta runt och pratade med patienterna
ute på salen. Efter några kvällar blev jag nyfiken och frågade de andra vem han var. De
svarade att det var Sir Alexander Fleming.
B-vitamin
Carmen berättar att hon än idag ryser när
hon tänker tillbaka på det ögonblicket.
– Han var min hjälte redan då, förklarar
hon.
– Det här var alldeles efter kriget, så jag
kände till penicillinet. Det hade betytt så
oerhört mycket. Innan visste man att de
som kom till sjukhuset med lunginflammation skulle dö. Men Sir Alexander hade
ändrat på det!
Carmen skiftade över till dagtid på sjukhuset. Fleming var på den tiden chef för
patologen. Hon berättar att en av patienterna hon skötte om var en nunna med en
svår böld ovanför pannan. Den var svårläkt
och man var rädd för att den skulle sprida
sig inåt, mot hjärnan.
– Därför satte vi in penicillin. Jag märkte
att hennes hår försvann där läkningen skedde.
På eget initiativ prövade jag med att behandla
med zinkpasta och B-vitamin. Håret började
då växa igen, fortsätter Carmen.
Bra initiativ
En dag när Carmen var sysselsatt just med
detta råkade Fleming komma in i rummet.
– Han frågade vad jag höll på med, och
jag blev förskräckt och tänkte ”Nu är det
kört för min del”!
Men det visade sig att Fleming tvärtom
tyckte det var ett bra initiativ Carmen tagit,
och det visade sig tack vare detta att det
fanns en koppling mellan penicillin och Bvitamin. Det ledde i sin tur till att man gick
ut med rekommendationer att all penicillinbehandling skulle åtföljas av B-vitamin.
Det ledde också till att Fleming frågade
Carmen om hon ville arbeta för honom på
patologen.
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– Man måste komma ihåg att man på
den tiden inte kände till vad penicillin var
verksamt mot – och vad det inte var verksamt
mot, fortsätter Carmen.
– Och eftersom jag fortfarande trodde
att jag skulle bli läkare, tyckte jag att det
skulle vara en bra praktik för mig, så jag
accepterade.

Glömde ett hörn
Carmen fick ett eget rum på St Marys
Hospital. Det är just det rummet – hennes
arbetsrum – som idag är omgjort till ett
museum, avslöjar hon.
– Där skulle jag ha ansvar för sexhundra
olika odlingar – mest olika infektioner – och
testa penicillin på dem. Vi skulle ta reda på
vilka som slogs ut av penicillin och vilka
som inte gjorde det.
Carmen påpekar också att penicillin var
ganska komplicerat att framställa och var inte
helt lätt att få tag på vid den här tiden. Varje
dag skulle hon tillsätta penicillin i de olika
burkarna, och Fleming själv kom och övervakade resultatet ungefär varannan dag.
– En dag, när han stod och tittade ner i
en av de odlingar som stod lite avsides till i
ett hörn av rummet hörde jag honom säga
”Those little devils…”, berättar Carmen.
– Jag blev alldeles förskräckt, eftersom
jag då insåg att jag hade glömt att sätta till
penicillin just där.
Misstaget berodde på att penicillinet hade
tagit slut när hon kom till just det hörnet,
och efter att hon lyckats få tag på mer så
glömde hon helt enkelt bort detta hörn.
– Så jag tänkte igen att nu är det kört
för mig…
Resistensen upptäckt
Men även den här gången var Fleming
nöjd med Carmen. Odlingen hade tidigare svarat mot penicillinet, men efter att
Carmen glömt bort att tillsätta det hade
en ny generation bakterier hunnit med att
utvecklas – som nu var motståndskraftiga
mot medicinen.
Det var så Fleming upptäckte resistens.
– Han skrev omedelbart en promemoria
som gick ut där han tryckte på vikten att
man såg till att behandlingen med penicillin
måste fortsätta tills man var alldeles säker på
att alla bakterier hade dött – alltså behandla
under lång tid. Om det fanns bakterier
kvar, så blev nästa generation okänsliga för
medicinen.
Så Carmens misstag fick stor betydelse.
– Livet är fullt av tillfälligheter, kommenterar hon händelsen idag.

Carmen Demaret i 40-årsåldern.

Sir Alexander Fleming vid sitt skrivbord.

Penicillinodling.

”Låt idioten vänta”
Carmen kom att arbeta för Fleming under
tre år. De sista tre månaderna av sin anställning var hon dock personlig sjuksköterska
för Sir Almroth Wright – en annan legendarisk figur inom brittisk medicin – som
var Flemings chef på St Marys. Sir Almroth
var hjärtsjuk.
Carmen berättar att Sir Almroth påpekade att han hade svenskt blod i ådrorna.
Hans farfar och hans morfar kom båda
från Sverige.

Enligt Carmen var Sir Almroth inte helt
enkel att hantera, och han godkände bara
just henne för att vårda honom.
Om man tar reda på mer om honom, kan
man bl.a. läsa att han ofta påpekade att både
Pasteur och Fleming inte lyckades med att
finna en kur för de sjukdomar som de sökt
kuren mot, utan istället av en slump funnit
kurer för helt andra sjukdomar.
Carmen berättar om följande replikskifte
mellan henne och Wright en gång när hon
anmälde att Fleming kommit på besök:
– Låt den idioten vänta en stund, sa
Wright.
– Fleming är ingen idiot, hävdade
Carmen.
– Han är en lika stor idiot som Pasteur!
– Pasteur var verkligen inte heller någon
idiot!
– Jaså. Vad sökte Pasteur efter?
– En metod att få stopp på jäsningen
av öl!
– Lyckades han med det?
– Nej, det gjorde han inte.
– Alltså är han en idiot. Vad var det
Fleming sökte efter egentligen? fortsatte
Sir Almroth.
– En kur mot tyfus, svarade Carmen.
– Botar penicillin tyfus?
– Nej…
– Alltså är han också en idiot. Men seså,
släpp in idioten då, avslutade han.

Språkskola
Det visade sig att Carmens drömmar om
att få läsa till läkare på sjukhuset inte skulle
gå i uppfyllelse. Motiveringen var att hon
ju redan hade ett yrke.
– Då blev jag riktigt arg, och sade upp
mig. Istället for jag till min farbror i Stockholm och arbetade där för honom på hans
kontor, fortsätter hon sin berättelse.
Men snart fick hon ett telegram från
London som berättade att modern – som
kommit dit alldeles före krigsutbrottet – var
döende. Carmen bestämde sig för att fara
tillbaka, för att ta hem henne till Spanien så
att hon skulle få sluta sina dagar där.
De kom till Barcelona. För att klara
försörjningen av dem båda, tog Carmen
arbete på Berlitz språkskola i staden.
Hon blev så småningom övertalad att ta
tjänst som direktör för en annan av företagets skolor, i Girona. Carmen berättar
att hon först var skeptisk, men att man
mutade henne med att erbjuda henne en
lägenhet där hon skulle kunna bo tillsammans med sin mor.

Carmen var framgångsrik, och efter ytterligare en tid erbjöds hon att ta över och driva
Berlitz skola i Stockholm.

Brevväxlade med Fleming
Så gick det alltså till när Carmen kom tillbaka till Sverige. Modern stannade kvar i
Spanien, men Carmen kunde skicka pengar
till henne.
Modern fick dock inte dö i Spanien. Efter
en operation blev hon partiellt förlamad,
och kunde inte tala. Så brodern i London
tog henne till sig, eftersom han hade möjlighet att hysa henne och Carmen tjänade
tillräckligt med pengar för att skicka över
och bidra med ekonomiskt. Modern avled
sedan i London.
Men Carmen tappade inte kontakten med
Fleming. De brevväxlade regelbundet.
– Hans första fru dog, och han träffade
därefter en grekisk läkare på St Marys som
han blev förälskad i, berättar hon
– Han for efter henne till Grekland, och
friade till henne där. De gifte sig. Allt detta
vet jag för han skrev om det i sina brev till
mig.
Carmen berättar att hon bara har ett av
dessa brev kvar i sin ägo idag – de andra har
kommit bort under åren.
– Men det jag har kvar, det har de tagit
en kopia på som finns på infektionskliniken
här på MAS, fortsätter hon.
Stämmer inte med biografin
Vi kan inte låta bli att fråga Carmen om
några av de berättelser vi hört om Fleming
är sanna. Hur var det med smörgåsen? Var
det så att det var ost från den som föll ned
i odlingsburken?
– Ja, det lär det ha varit, svarar hon.
– Det var år 1928, och Fleming skulle
åka på semester i två veckor. Han fann att
hans kulturer hade dött när han var borta,
och han kopplade ihop det med en bit ost
som fallit av hans smörgås han ätit, samtidigt
som han arbetade med kulturerna alldeles
före avresan.
– Men det var ingen som var intresserad
av hans upptäckt då – trots att han skrev en
artikel i The Lancet. Ett decennium senare
var de två andra – Ernst Boris Chain och
Howard Walter Florey – som läste artikeln
och utvecklade medicinen runt 1940.
– För mig berättade Fleming att han
personligen reste till Oxford för att gratulera
dem. När han presenterade sig, sa de att de
trott att han var död. I den biografi som
sedermera skrevs om Fleming (Penicillin
Man av Kevin Brown) står det att han inte

ens tackade Chain och Florey, men det stämmer inte med vad han berättade för mig.
(Florey och Chain delade Nobelpriset med
Fleming 1945 för upptäckten av penicillinet,
reds anm.)
Hur var det då med Winston Churchill?
Var han verkligen en tidig försöksperson
för penicillin?
– Ja, det stämmer, säger Carmen.
– Det var när han skulle besöka Montgomery och hans trupper i Afrika, och det var
under ett kritiskt skede i början av kriget.
Det gick dåligt där nere då, och Churchill
skulle personligen åka ner för att försöka
bygga upp moralen.
– Före 1943 så var det endast soldater
som fick penicillin. Åter är det på det viset
att det står något annat i boken – men jag
har hört att det var han personligen som gav
Churchill den första sprutan med den nya
”mirakelmedicinen”, säger Carmen.

Blå ögon
I Stockholm fick Carmen bra fart på verksamheten vid Berlitz språkskola, och därpå
öppnade hon en i Malmö. Hon talar engagerat om den pedagogik man tillämpade
– man hade högintensiv språkutbildning där
en elev tränades av flera lärare fulla dagar
under en eller flera veckors tid.
När hon gifte sig 1955 ändrade hon
namnet på Malmöskolan till Demarets
Språkskola.
– Vi hade astronauter från USA som läste
svenska hos mig, berättar hon.
Skolan lämnade hon till sin dotter 1993.
Hon i sin tur stängde den några år senare.
Samma år som Carmen gifte sig dog
Alexander Fleming vid frukostbordet i en
hjärtinfarkt.
– Han hade så vackra blå ögon, minns
hon.
– Det finns bara en person till som har
precis samma färg på sina ögon, och det är
Max von Sydow. Deras ansikten är inte alls
lika – men ögonen är det, avslutar Carmen
Demaret.
Per Lundblad

Fotnot:
På St Marys Hospital i London som ligger
på Praed Street alldeles i närheten av
Paddington Station, finns Flemingmuséet
– inrett i Carmens gamla arbetsrum.
Det är öppet måndagar–torsdagar mellan
kl. 10:00 och 13:00. Inträdesavgiften
är 2 £.
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InfCare HIV – en framtidsmodell för
vård, kvalitetssäkring och forskning
InfCare HIV är ett elektroniskt beslutsstöd och en forskningsdatabas för den
svenska HIV-vården. Systemet används
på Karolinska Universitetssjukhuset och
Sahlgrenska Sjukhuset sedan 2004.

R

edan i planeringsfasen fanns en tes
om att ”göra tvärtom”; ett traditionellt kvalitetsregister skapas inte
sällan för att någon uppifrån pekar med hela
handen och säger ”mata in”. Vår tes var att
om ett beslutsstöd skapas som är så bra att det
är essentiellt för verksamheten, så kommer
det att användas varje dag, till varje patient,
och efterhand finns tillräckligt med data
till ett nationellt kvalitetsregister. Samtidigt
erhålls en aktuell FoU-databas.
Vi valde därför att lägga in tre huvudelement (beslutsstöd, kvalitetssäkring och
forskning) i samma tjänst. Normalt sköts
dessa funktioner i olika system (om de finns),
men egentligen är det samma data som
bara sorteras på olika sätt. I botten finns
alltid individdata om patienter. Genom att
integrera behoven i en och samma tjänst
kan tid och pengar sparas samtidigt som
datakvaliteten ökar.

Bakgrund
Stefan Lindbäck, Magnus Gisslén och Linda
Morfeldt initierade i början av 2000-talet
processer om elektroniska beslutsstöd som
nu resulterat i InfCare HIV. Programmet är
baserat på UM Digital Pharmas plattform
RealQ Decision Support. Detta sorterar upp
stora, komplexa datamängder och gör dem
överskådliga, exempelvis som beslutsstöd
vid ett patientbesök.
Innovationen är att beslutsstödet för sjukvården samtidigt utgör ett kvalitetsregister
och en forskningsdatabas på klinikens ”hemmaplan”, d.v.s. ett uttalat decentraliserat
förhållningssätt. Detta står i kontrast mot
hur registerarbete normalt bedrivs i dag.
Poängen är att InfCare utgör ett stöd i den
vardagliga verksamheten, engagerar användarna och därmed verkligen används och
genererar äkta data om verksamheten.

Kvalitetsinstrument
InfCare HIV är ett nationellt kvalitetsregister. I realtid kan rapporter tas fram
om hur väl kvalitetsmålen nås. Poängen
är att få nyckeltal gällande kvalitet som
alltid är sekundaktuella, på läkarnivå eller på
kohortnivå. Då data matas in för det dagliga
patientarbetet är personalen välmotiverad
och datakvaliteten mycket hög. En extern
analys av IBM Haifa, världsledande inom
e-health, visade att vi inte hade några felin-

matningar (”out of bounds”) i fyra testade
parametrar vilket är exceptionellt bra. Detta
är ett resultat av att personalen hela tiden får
återkoppling på data som matas in. Därmed
ökar förståelsen kring varför det är viktigt
att mata in data.
Den enskilda kliniken kan sålunda vid
varje givet ögonblick följa kvalitetsutvecklingen mot satta mål. En gång per år sammanställs resultaten och jämförs nationellt.

Forskningsdatabasen
– ett virtuellt laboratorium
Den andra funktionen är den databas,
varje natt uppdaterad, som är ett resultat
av det kliniska arbetet. Den är kopplad
till en operativ MsAccess-databas som är
ett tillval för de kliniker som medverkar.
Data är avidentifierade och strukturerade i
en relationsdatabas som möjliggör mycket
avancerade analyser.
Med ett frågeverktyg skapas frågor mot
databasen. Patientkohorter för forskning tas
fram och externa förfrågningar får snabbt
svar varvid tid sparas.
Kliniken äger sina data. En forskare har
tillgång endast till patientdata för de tidsintervaller då en patient varit på hans/hennes
klinik. I det kliniska arbetet har man tillgång
till all information även om data genererats
på andra kliniker. Förfrågningar om forsk-

INFEKTIONSLÄKAREN 2 • 07

17



Beslutsstödet
InfCare innehåller fem moduler: beslutsstöd, kvalitetssäkring, konsultationsstöd,

forskningsdatabas och därtill genererad
Access-databas.
Kärnan är ett beslutsstöd som grafiskt
och pedagogiskt sammanfattar komplexa
data från många källor (Figur).
Den blå grafen visar CD4-värden. Den
röda grafen visar virusmängd. Staplarna
visar läkemedelsbehandling över tid. En
enkel och övergripande bild av sjukdomsförloppet skapas. Två ytterligare parametrar
ses: HIV-resistens (röda kryss) och läkemedelskoncentration (svart prick). Dessa data,
som kan ligga långt tillbaka i tiden, är nu
enkelt synliga.
Beslutsstödet används inte enbart för
”en till en”-konsultationer utan även via
en projektor vid behandlingskonferenser.
Detta har ett stort pedagogiskt värde och
är ett stöd kollegor sinsemellan.

ningsprojekt som gäller hela databasen ställs
till styrgruppen för registret.
Klinisk forskning i Sverige är i kris och
andelen läkare som forskar har stadigt sjunkit. Genom att skapa detta ”virtuella laboratorium” där kliniska data finns tillsammans med laboratorie- data skapas möjlighet
för kliniker, som inte har möjlighet/vilja
att utföra laborativ forskning, att bedriva
klinisk-orienterad och patientnära forskning. Att överföra viktiga parametrar från
rutinsjukvården in i ett FoU-sammanhang
på ett strukturerat och enkelt sätt skapar
möjligheter för infektionsläkare att ta initiativ i klinisk forskning. Slut är tiden då vi
behövde bläddra i tunga journalhandlingar
för forskning.

Konsultfunktion
InfCare möjliggör konsultation via Internet
i realtid där båda parter har tillgång till
samma information. Vi planerar att skapa
ett system som möjliggör för en läkare att
ge tillfällig access till en patient för en kol-

lega på en annan klinik. Läkaren som har
frågor kan då ringa upp experten som kan
öppna upp patientens data och i realtid se
samma beslutsstöd och även djupdyka i data
om så behövs.

Integration med datajournal eller www
InfCare distribueras via Sjunet antingen
integrerat i journalsystem eller via webben
med samma säkerhet. Är man inloggad på ett
journalsystem och har rätt att se en patient
i detta så har man även rätt att se samma
patient i InfCare HIV. Syftet bakom att
integrera system med journal är att undvika
dubbelinmatning. Då IT-avdelningarna ofta
har en lång prioritetslista har vi ännu inte
nått detta. För tillfället tas virologiska data
direkt från Klinisk Virologi på Huddinge.
Demoversion
En testversion finns under en begränsad
period på www.realq.se/hivdb/test. Ni kan
logga in som: Användarnamn: Demoilf;
Lösenord: Demoilf. (Delar är på engelska

p.g.a. ett internationellt intresse för programmet.)
Logga in och klicka på fliken ”Patientlistor”. Patient 223 och 11 är bra illustrationer.
Om ni vill se fler patienter, välj ”Läkare fem”
som PAL och titta till exempel på patienterna
43 och 49.

Vision
Vi sitter på en enorm outnyttjad kunskapsoch erfarenhetsbank – alla de diagnostiska
och kliniska åtgärder som dagligen utförs.
Genom att utveckla gränsöverskridande
system som InfCare HIV kan vi få synergistiska effekter inom vård, kvalitetssäkring
och forskning. Denna kompletterande systematiska intellektualisering av vårt gesällyrke
kommer att förstärka sjukvårdens attraktionskraft och position i samhället. Vårt
lyckade initiativ inom HIV-området avses
nu att följas upp med en liknande satsning
inom hepatitområdet där en demoversion
nu är framtagen.
Anders Sönnerborg

Yngreläkarspalten

Kompetent vårstädning

V

åren är här med sol och värme som
förhoppningsvis ger lite ny energi.
Om man någon gång känner för att
städa och rensa upp i röran hemma och på
jobbet är det väl nu. Hur är det t.ex. med
din ST-utbildningsbok? Är det någon mer
än jag som inte uppdaterar den kontinuerligt
och fortlöpande dokumenterar alla kurser,
utvecklingssamtal, avklarade delmoment och
randningar i ST-utbildningen? Kanske kan
man ursäkta sig med att utbildningsboken
i sin tidigare utformning inte varit optimal
som verktyg för vår fortbildning.

Nu har däremot Läkarförbundet och Läkaresällskapet i samarbete utarbetat ett interaktivt dokumentationsverktyg – kompetensportföljen – som är tänkt att vara ett hjälpmedel under läkarens hela yrkesverksamma
liv med delvis anpassat innehåll utifrån om
man är student, AT-läkare, ST-läkare eller
specialist.
Kompetensportföljen innehåller dels en
mer allmän del med viktig information

som rör läkarnas utbildning samt länkar
till IPULS och specialitetsföreningar vilket
ger en bra överblick över möjligheterna till
fortbildning.
Den mer personliga delen av kompetensportföljen är tänkt att tjäna som ett elektroniskt
bibliotek där man fortlöpande kan samla
och dokumentera all utbildning. På sikt ska
den utbildningsplan man lagt upp kunna
kopplas till den nya målbeskrivningen för
ST. De olika specialitetsföreningarnas målbeskrivningar kommer att läggas ut i den
takt de blir klara. Tanken är att man på ett
överskådligt sätt ska se avklarade delmål och
eventuella luckor i sin utbildning.
Man har också möjlighet att skanna in viktiga dokument som betyg och intyg från
kurser vilket ger möjlighet att samla allt
material som rör kompetensutvecklingen
på ett och samma ställe. Ett smidigt sätt att
alltid ha sitt CV uppdaterat när man söker
kurser, jobb eller forskningsanslag. Genom
att systematiskt styra, dokumentera och följa

upp sin kompetens och sitt utbildningsbehov kan man förhoppningsvis även få bättre
stöd från arbetsgivaren för utbildning och
fortbildning.
Det är viktigt att vi som läkarkår och individer tar ansvar för vår kompetensutveckling
och därmed kvaliteten och patientsäkerheten i vården. Till detta behövs ett bra kvalitetssäkringssystem som nu Läkarförbundet
och Läkaresällskapet utformat.
Det är bara att gå in på webbadressen
www.kompetensportfoljen.se och börja dokumentera.
Gunlög rasmussen
Styrelsens yngreläkarrepresentant
gunlog.rasmussen@orebroll.se
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Dagboksanteckningar från Darfur
Kebkabiya 10 mars 2006
Sjukhuset i Kebkabiya är en sliten blekgul
betongstruktur. Först möts man av en vanligen folktom vårdcentralsavdelning, självklart
med man- och kvinnosida. Vidare genom
en port vaktad av en ointresserad vakt som
lyssnar på radio. Åt vänster på en upphöjd,
övertäckt, kaklad gång omgiven av grusplaner
fläckvis fyllda av plastmattor med anhöriga
som lagar mat på en spik, och verkar helt
obekymrade över att de befinner sig på ett
sjukhusområde. Det luktar varmt damm och
antiseptisk, troligen miljöfarlig, smörja.

barnen får några namn, heter Naseraddin.
Intorkad som ett russin, tunn och ynklig,
men vid liv. Mycket mer vid liv än när jag
lämnade honom två dagar tidigare egentligen. Och det var ett mycket bestämt och
gällt skrik han utstötte när jag gav honom
antibiotikasprutan denna dag. Han skrek
inte när han fick den första.


Katja Wallander är läkare och arbetade förra
året sex månader för Läkare Utan Gränser
i ett primärvårdsprojekt i inbördeskrigets
Darfur i västra Sudan. Hennes primära uppgifter var att utbilda och coacha lokal personal, bedöma och behandla svåra patientfall
samt fungera som medicinskt ansvarig för
initialt en, sedermera tre, hälsocentraler.
I en tillvaro där det aldrig fanns någon
vardag – fylld av sorg, glädje, frustration
och en ständigt gnagande oro att kanske
inte räcka till, blev regelbundna långa mail
hem till Sverige en ovärderlig copingstrategi
och sedermera en form av dagbok.
Sedan hemkomsten i augusti 2006 har
Katja Wallander arbetat vid Infektionskliniken i Malmö. I slutet av april kommer
hon påbörja ett vikariat vid Infektionskliniken på Karolinska i Huddinge. Hon har
siktet inställt på att bli infektionsläkare och
hoppas även kunna göra något ytterligare
uppdrag med Läkare Utan Gränser. Nedan
presenteras utdrag ur hennes mail.

Jag gick med klentrogna steg in där två
dagar efter den omvälvande upplevelsen med
förlossningen. Var tvungen att se efter den
där lille knatten, men trodde väl någonstans
egentligen inte på att han levde. Som vanligt halvt upplopp när man kom in genom
dörren till avdelningen. Alla gestikulerar och
pekar på just sin sjuke släkting, som man
kanske också kan titta lite på?
Gömd under några lager tyg hittar jag så
honom. Han som nu, efter de obligatoriska
sju dagarna som förflyter i Sudan innan

Omläggning efter revision av skottsår i fot.
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Provtagning i hemmet på uppspårad man med möjlig Hepatit E.
Proverna skickades på filterpapper vidare till WHO i Khartoum.

Jag fattar fortfarande ingenting. Det är inte
meningen att han skall kunna överleva. Vi
klarar inte ens de barnen i Sverige alltid.
Trots respiratorer, fancy övervakningssystem
och minutiös omsorg av barnsköterskor som
med jämna mellanrum frågar modern om
hon vill ha röd eller gul saft att dricka. Lita
på att ingen frågar Naseraddins mamma om
hon vill ha saft.
Jag vet inte riktigt vad jag skall göra med
den här upplevelsen. Teamet dunkar mig i
ryggen, men jag är mest förundrad. Och
tänker på alla Naseraddinar som inte har sån
tur som han. Och på frånvaron av system
som försöker minska antalet Naseraddinar,
än mindre hittar man dem eller bryr sig om
dem ens när de föds på sjukhus.
I vissa länder är Naseraddin inte viktig.
Inte något man ger resurser. Man köper
vapen istället.
Men i morgon skall jag ta med honom
i bilen hem till Kaguro. Femhundra gram
tyngre än vid födseln, med fungerande
amning. Han har också hunnit med en
vända hos Action Contre La Faim, en fransk
biståndsorganisation som sysslar med nutrition. Inte illa för en tio dagar gammal sudanesisk baby.
***
I övrigt är projektet i gungning. På kort
tid förvandlades vårt väl inkörda projekt
till ett frontline mission, och det är tänkt
att vi skall öppna tre nya health centers. I
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Barn i väntan på att märkliga biståndsarbetare skall göra
något de kan skratta åt.

områden där det just nu är tusentals nya
interflyktingar, som resultat av allt tätare
och blodigare sammandrabbningar mellan
gerilla och regering/milis. Flyktingar som
inte har någon som helst tillgång till sjukvård. Mat och vatten kanske räcker just
nu, tror vi, men inte så länge till. Vi talar
inte om den klassiska flyktinglägersituationen, folk smälter till största delen in.
Bor hos vänner och bekanta, och de delar
med sig av de resurser de har. Fast faktum
kvarstår – inga hjälporganisationer är där,
och i rebell-land finns det inget Ministry
of Health.

och skulle bli otroligt påverkad av att inte
kunna göra det.
Jag känner mig inte rädd eller som i osäkerhet. Det finns de som inte gör annat än
tänker på min säkerhet. Och jag känner mig
trygg i deras händer.
Tror att jag i nästa mail måste skriva om de
vanliga saker som faktiskt händer här också.
För att väga upp alla krigs- och nödhistorier.
Och visa på att det finns en bit vanlig Katja
i allt det här. Kan ju börja med att säga att
den bästa Darfurflykten är veckans avsnitt
av den glassiga amerikanska läkarserie som
jag har med mig på DVD! Lysande.

Fast i nuläget kan vi inte göra någonting.
Det är för oroligt. Vi kan inte åka dit. Så
standby i Kebkabiya. Men det är säkert till
vår nuvarande vårdcentral i bergen. När
Charlotte och jag är där är vi de enda två
som jobbar i gerillakontrollerat land. Svindlande tanke.
Satellittelefonerna går varma i bakgrunden till detta mail, om skottskadade
patienter som landat i systerprojekten runtomkring.
De som vet bättre än jag säger att det är
instabilare här just nu än det varit sen början
av hela konflikten. Så vi får väl se vad som
händer. Jag kanske dricker kaffe hemma
om ett par veckor rentav. Och hur mycket
man än ibland kan sakna fik, vänner och
chokladtårtor (drömde om det i natt), så
vill man verkligen inte evakueras. Jag vill
verkligen fortsätta med det jag påbörjat här,

Arbete med att medelst mätning av överarmsmått försöka uppskatta förekomst
av undernäring hos barn i en grupp
nyanlända internflyktingar.

Kebkabiya 2 juli 2006
Han hettte Yacoub och hade oturen att
ramla av en lastbil för fem månader sedan.
Ena knät blev svårt skadat, och läkte ihop
helt obrukbart. Jag har aldrig sett något så
illa. 20 år gammal, med ett knä stelnat i 90
graders vinkel. Han kunde inte söka hjälp
när det hände, för han är soldat på rebellsidan. Vad är det tänkt att man skall göra
med honom i Sudan? Det finns inte någon
i detta land som kan laga det knät.
Röda korsets kirurger, tänker man. De
kommer ju hit i alla fall för att rädda livet
på rumskamraten. De kan i alla fall säkert
ställa en bättre diagnos än jag. Och råda
lite bättre.
Vi har inga sängplatser i Kaguro, så alla
dessa skottskadade och andra människor vi
plockat upp runt i landet, har vi fått hysa
in lite varstans i hyddorna runt i Kaguro.
Många av dem har hamnat hemma hos
läraren, t.ex. Yacoub och Abubakar, han
som kom på kamel efter att ha skjutit sig
själv i armen veckan innan.
Jag var själaglad när kirurgerna kom, och lite
stolt. Och nervös. Det kändes som att sättas
på prov. Nu kommer proffsen och bedömer
med vana ögon vad jag åstadkommit.
Unge Yacoub sken som en sol när han hjälptes in för att bedömas av stora, fina, snälla
kirurgen Amilkar från El Salvador. Till min
stora förvåning sade Amilkar att han ville
göra ett försök att operera knät, och Yacoub
log ännu mer. Självklart föreställde han sig
att han skulle han kunna använda sitt knä
igen. Och slippa vara bunden till en säng.
Men Yacoub gick aldrig ut från förrådsutrymmet som snabbt förvandlades till operationssal igen. Han dog en timme efter
operationen, vaknade aldrig upp igen.
Varför? Vill man hårddra det – för att han
var sudanes. I Sverige hade vi gjort en ordentlig utredning, och kanske funnit att han inte
var i skick att operera. I Sverige hade vi gjort
en hög jättedyra röntgenundersökningar,
och kirurgen hade säkert kunnat veta vad
han satte kniven i. I Sverige hade vi kunna
övervaka honom ordentligt under operationen, och hade kunnat koppla honom till
allehanda maskiner for att hjälpa honom.
Vi hade haft sofistikerade mediciner för att
stärka. Vi hade kunnat behandla komplikationer.

Insamling av vattenprover under förmodat utbrott av Hepatit E.
Kvinnorna kommer från den lokala brunnen, mannen från de lokala hälsomyndigheterna.

I Sudan finns inte de möjligheterna. Speciellt
inte om patienten sitter fast i en konflikt.
Och man lämnas som fältdoktor att lita till
en klinisk blick och bedömning som ibland
sviker en, som ibland inte räcker. Man vill
hjälpa, och man är patientens enda chans.
Men ibland stjälper man istället.
Hade vi inte satt kniven i honom hade han
levt idag. Kanske hade kroppen reagerat
på den gamla frakturen förr eller senare, vi
kan inte veta. Men hans kropp, som var
svagare än vi förstod, hade ändå hanterat ett
allvarligt benbrott, och han hade mirakulöst
överlevt. Vi rubbade balansen genom det vi
gjorde. Och han dog.
Det lämnades vi att hantera. Kirurgerna
åkte morgonen efter, till nästa krishärd. Bort.
Men vi är ju kvar i byn.
Chock, såklart. Vi hade vårdat honom i
nästan en månad när det hände.
Cecilie grät, mig tog det 12 timmar och en
sömnlös natt tills tårarna infann sig. Tills vi
gick in för att kontrollera Abubakars amputationssår, och såg Koranen och bönemattan
på Yacoubs säng bredvid. Utan tillhörande
tunn ung man med vitt leende. Tills vi i
bilen åkte förbi hans begravning dagen efter.
Trettio man i vita klädnader och turbaner,
under tystnad hukandes kring en stentäckt
grav på en bergssluttning, just invid vägen
mellan byn och basen.
Hans anhöriga tog det mycket bättre
än vi. De vänder sig till Allah. För dem är

döden en naturlig del av livet i Darfur, för
oss är den ett misslyckande.
Hur man gör för att jobba vidare dagen
efter? Man har inget val. Abubaker behöver
antibiotika och såromläggning, annars dör
han också, och alla dåliga ungarna i nutritionsprogrammet. Finns inte plats att bryta
ihop. Så copingstrategier blir att våga stanna
upp en sekund mitt i alla bedömningar
och berätta för sin kollega att man känner,
att man tänker, att man är ledsen, att man
tvivlar på sig själv. Att man tänker mycket
på om inte om hade varit.
Tror jag mår ganska bra ändå. Och om inte
Cecilie och jag var som systrar innan, så är
vi det nu. Fast det tog lång tid innan jag
nalkades bilderna av Yacoub i kameran.
***
Två veckor har gått sedan ovanstående. Och
nästa revision efter nästa krigsskada ligger
redan bakom mig. Det gick bra. Även utan
riktiga kirurger.
Abubakar tar vi hem till byn i morgon. En
arm fattigare, men vid liv. Han strålar formligen. Han har börjat ha på sig kortärmade
skjortor och hänga med sina kompisar. Och
har börjat våga prata engelska annat än när
han vaknar upp från narkos.
Sånt hjälper. Och att stora kirurgen ett
par dagar senare ringde för att höra hur det
var med oss. 
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INSÄNDARE

Aktuella kåserier – eller vart tar replikerna vägen?
Jag läser Dr Glaumanns skrivelse ”Vart tar alla gossar
vägen?” om och om igen (Infektionsläkaren nr 4 /2006).
Jag försöker förstå. Varför är det så anmärkningsvärt att
vi har kvinnliga chefer på Infektionskliniken i Stockholm
att det upptar en halv sida i Infektionsläkaren?
Min fråga nu går inte till Dr Glaumann utan till styrelsen
för Infektionsläkarföreningen och till tidningsredaktören:
när får vi läsa ett kåseri eller än hellre en saklig granskning
av landets infektionskliniker sett ur ett könsperspektiv?
När får vi läsa ett kåseri om det faktum att 24 av landets
28 kliniker har manliga chefer, trots att vår specialitet till
38% består av kvinnliga specialister? (SLF 2006) Att det

fram till nu varit helt tyst om en sådan snedfördelning talar
ett tydligt språk för mig, traditionens språk.
Om vi nödgas läsa inlägg om hur förvånande det är
för vissa att se arbetsmiljön förändras i samklang med
bakomliggande statistik, varför får vi aldrig läsa någon
granskning eller debatt kring de åtminstone 10 kliniker
i landet som enligt statistiken borde ha kvinnliga chefer
vid det här laget?
Med vänliga hälsningar
Andreas Jacks
ST-läkare, Infektionskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bäste Andreas!
Tack för dina kommentarer med anledning av Hans
Glaumanns artikel i Infektionsläkaren 4/2006 som berörde
könsfördelningen bland chefer inom vår specialitet. Som
ordförande i föreningen och tillika en av de få kvinnliga
infektionscheferna i landet kommenterar jag gärna ditt
inlägg.
Först måste jag erkänna att jag tyckte att det var trevligt
att det var en man som blev lite upprörd över ”traditionens språk”.
Både Hans och vi i styrelsen har nåtts av reaktioner
från medlemmar och också bejakat en debatt men några
fler inlägg än ditt har hittills inte nått redaktören eller
styrelsen i övrigt.
Visst, Andreas, kan man undra varför det är så få kvinnor
bland landets infektionschefer. Någon saklig granskning
har jag inte gett mig på, men det är ju uppenbart att det
råder en snedfördelning. Men med många års erfarenhet
som chef måste jag tyvärr konstatera att detta inte är något
unikt för infektionsläkarkåren. Traditionella mönster är
svåra att bryta och det gäller för både kvinnor och män.
Förändringar av värderingar tar tid, men ser man tillbaka
20 år har vi faktiskt kommit en bit på väg beträffande

OBS!
Ny Deadline för abstract (postrar/föredrag)
till Riksstämman 2007 är den 15/6.
Anmälan sker liksom senaste åren elektroniskt
på www.sls.se
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jämställdheten i stort. Men vad gäller könsfördelning
på chefsnivå har vi inte kommit särskilt långt och det är
naturligtvis beklagligt. Jag tror att det är viktigt att kvinnor uppmuntras av både män och kvinnor till att söka
chefstjänster och det kan vi bli bättre på.
Chefskap generellt har ju varit ett hett ämne inom
läkarförbundet de senaste åren. Vi har som grupp svårt
att acceptera andra professioner som våra chefer, samtidigt
som vi inte själva är beredda att prioritera chefskapet. Den
stora utmaningen är sålunda inte bara att få en jämlikare
fördelning mellan manliga och kvinnliga läkare som chefer
utan också att se till att vi läkare över huvud taget vill bli
chefer. Men då måste vi också prioritera chefskapet framför
läkarrollen så att vårt ledarskap leder till respekt inte bara
bland läkarna utan också bland övriga personalkategorier
och våra uppdragsgivare.
Läkaryrket är roligt men det är roligt att vara chef också.
Så våga prova!
Åsa Hallgårde

Glöm inte
att meddela adressändring till vår skattmästare
Bengt Wittesjö, Gefionvägen 1, 371 41 Karlskrona.
bengt.wittesjo@telia.com
Detta gäller särskilt alla medlemmar som inte är
med i Sveriges Läkarförbund!

Så behandlar jag…

Gammaglobulinbrist – CVID

– en orsak till återkommande luftvägsinfektioner
Carl Granert
Överläkare
Immunbristenheten
Karolinska Universitetssjukhuset-Huddinge

Vuxna som söker sjukvård för återkommande problem med luftvägsinfektioner
kommer särskilt till specialiteter som allmänmedicin, öron-näsa-hals, lungmedicin
eller infektion.

S

omliga av dessa patienter har en antikroppsbrist som orsak till sina besvär
som enkelt kan diagnostiseras med
ett blodprov, vilket dock inte alltid görs.
Immunglobulinbrist är ett underdiagnostiserat tillstånd. Antikroppsbrister som kan
orsaka ökad infektionsbenägenhet är selektiv
immunglobulin-A (IgA)-brist, sänkt nivå av
någon av undergrupperna till gammaglobulin
(IgG-subklassbrist) och hypogammaglobulinemi. Med hypogammaglobulinemi avses
tillstånd som har en IgG-nivå i blodet <3,0
gram/liter (referens cirka 6–14 g/l) i kombination med IgA-brist (<0,07 g/l). Hypogammaglobulinemi kan delas upp i princip
två huvudgrupper, dels den könsbundna
formen som bara drabbar pojkar (Brutons
sjukdom, X-linked agammaglobulinemiaXLA) som debuterar med benägenhet för
bakteriella luftvägsinfektioner redan de första
levnadsåren. Den är ovanlig och förekommer
i en prevalens av 1:100 000 och patienterna
omhändertas av barnläkare. Diagnosen verifieras med mutationsanalys av den så kallade
btk-genen. Den andra gruppen kallas variabel
immunbrist, på engelska common variable
immunodeficiency (CVID) och kan utvecklas
när som helst under livet och patienten drabbas likaså av återkommande bakteriella luftvägsinfektioner. Detta tillstånd är vanligare än
XLA och förekommer i en prevalens 1:20 000
hos vuxna. CVID är en uteslutningsdiagnos
då de underliggande gendefekterna, med
något undantag, inte är kända.
Om man finner låg S-IgG-nivå (hypogam-

Subcutan gammaglobulinbehandling med
infusionspumpar.

misstänka att en patient kan ha en Ig-brist
eller annan PID som orsak till infektionskänslighet? För varningstecken och förslag
på provtagning se separata rutor.
Vid variabel immunbrist, liksom vid andra Ig-

Primära immundefekter (PID) är de naturligt

förekommande defekterna i immunsystemet
orsakade av genetiska avvikelser. Det finns
hittills 128 olika typer av PID beskrivna och
den genetiska defekten är känd till cirka 100
av dessa tillstånd. Listan växer hela tiden.
Man kan skilja mellan medfödda PID som
debuterar första levnadsåren och ofta är allvarliga och latenta PID som debuterar senare
i livet och ofta är lindrigare. Till sistnämnda
räknas antikroppsbristerna som också är den
vanligaste formen av PID och står för ca 70%.
Dock är de genetiska defekterna till immunglobulin (Ig)-brister med några undantag (bl.
a. XLA) okända. CVID är den vanligast förekommande av de mer uttalade Ig-bristerna
och denna artikel fokuserar fortsättningsvis
på detta tillstånd. Variabel immunbrist kan
debutera när som helst under livet även om
det finns topp vid 10–30 års ålder. Det är ett
förmodligen underdiagnostiserat tillstånd då
antalet kända CVID-fall i Sverige är kring
250–300 stycken men statistiskt borde vara
kring drygt 1000. I internationell litteratur
har angetts att doctor’s delay från debut av
symptom till diagnos varit i medeltal 10 år.
Om detta gäller även svenska förhållande
är oklart men klart är att patienter kan gå
odiagnostiserade många år. När bör man då

brister, är det bakteriella luftvägsinfektioner
(l.i.) som dominerar problematiken. Patienten får återkommande långdragna bakteriella
förkylningar, sinuiter, media otiter, bronkiter eller pneumonier orsakade de vanliga
luftvägsbakterierna Haemophilus influenzae
(H.i), pneumokocker och moraxella. Ökad
benägenhet för streptokocktonsilliter ser man
inte vid Ig-brister. Sjukdomsbilden kan vara
atypisk då kliniska symptom kan vara mindre
uttalade än vad man ser hos immunkompetenta patienter. Hypogammaglobulinemi
leder till en nedsatt inflammatorisk reaktion
med följd att klassiska infektionssymptom
blir mer diskreta. T.ex. kan en lobär pneumoni gå med endast måttlig feber, hosta och
sjukdomskänsla eller en perforerad mediaotit
förekomma utan öronvärk. Ett framträdande
besvär som många patienter upplever med
tiden är trötthet och orkeslöshet. Förvånade
är att många anpassar sig till den sänkta
nivån och fortsätter sträva vidare med studier,
arbete etcetera. I längden leder de återkommande långdragna luftvägsinfektionerna till
permanenta lungskador hos en del patienter.
De kan utveckla bronkiektasier och kronisk
bronkit med nedsatta värden vid lungfunktionstestning. Det finns också en ökad risk
för allvarliga invasiva infektioner som sepsis
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maglobulinemi eller IgG-subklassbrist) kan
substitution ges med gammaglobulininjektioner, vilket ofta har god effekt på infektionskänsligheten. Vid uttalad IgG-brist kan
denna behandling bli livslång och patienten
kan lära sig ta de stora gammaglobulindo-

serna subcutant (s.c.) själv i hemmet med
en infusionspump. Behandlingen tas en
gång per vecka och tar en till tre timmar i
anspråk vilket kan tyckas tidskrävande men
med påtagligt minskade infektionsproblem
och ökad livskvalitet som följd är patienterna
mestadels mycket motiverade att fortsätta.
Infektionsmedicin har kommit att bli den
vanligaste vuxenspecialiteten i landet där
man lär ut s.c. hembehandlingsteknik och
sedan följer patienterna under långa tider.
Sådan verksamhet kan också bedrivas på
lung-allergimottagning eller som på Karolinska Universtitetssjukhuset-Huddinge
på Immunbristenheten på avdelningen för
klinisk immunologi, en patientmottagning
specialiserad på att utreda och behandla
primära immunbrister hos vuxna.

och meningit men det är trots allt mer sällan
förekommande än vad man skulle kunna tro.
En verkligt ökad risk anses särskilt finnas vid
S-IgG <2 g/l.
Det finns vid CVID ökad risk för en lång rad
andra åkommor som man som kliniker måste
vara observant på och som kan utvecklas med
tiden även hos välsubstituerade patienter.
Några exempel på infektionskomplikationer
är; H.i. som etableras kroniskt i luftvägarna
och kan vara svår att eradikera med antibiotika, en ökad känslighet för mycoplasmaspecies som kan infektera luftvägar, urinvägar
och rörelseapparaten (t.ex. orsaka artriter)
samt en ökad risk för mag-tarminfektioner
med bl.a. Giardia som kan finnas i duodenalslemhinnan men att mikroskopi (cystor
och maskägg-prov) av feces oftast utfaller
negativt. Vid variabel immunbrist ses en
ökad förekomst av olika autoimmuna sjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom.
Det finns en något ökad risk för malignitet,
främst lymfom och ventrikelcancer. Hematologiska komplikationer förekommer med
leuko- och trombocytopenier, men ibland
även hemolytisk anemi. Neurologiska komplikationer ses dessbättre sällan men ibland
utvecklas encefalit orsakad av enterovirus
eller encefalopati UNS, bägge med dålig
prognos. Den cellulära immuniteten är oftast
väsentligen intakt vid CVID men nedsatt
antal T-lymfocyter kan förekomma, t.ex.
T-hjälparlymfocyter (CD4-celler) som i sällsynta fall leder till opportunistiska infektioner.
Antalet B-lymfocyter (CD19) kan variera;
vara normalt, lågt eller saknas.
CVID är en uteslutningsdiagnos främst mot

olika sekundära immunbrister som hematologisk malignitet (KLL, myelom), njurtarmskador med proteinläckage, immunsuppressiv läkemedelsbehandling med mera.
Bland annat kan läkemedel mot epilepsi
utlösa antikroppsbrister.
Behandlingen med gammaglobulin ges
med fördel s.c. (SCIg) då denna teknik
är väl utvärderad och beprövad som egenbehandling i hemmet. SCIg har visats ge
en jämn blodkoncentration eftersom den
subcutana depån gradvis utsöndras till blodbanan och har en god infektionsprofylaktisk
effekt. Biverkningarna är få och mestadels
lindriga. De tre gammaglobulinpreparat för
SCIg som finns på den svenska marknaden
är medicinskt likvärdiga och håller hög
säkerhet t.ex. avseende risken för virussmitta
(Subcuvia®, Gammanorm® och Vivaglobin®). Det är en fördel att kunna välja mellan
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olika preparat. Om biverkningar, t.ex. kraftig hudreaktion, uppstår vid behandling med
ett preparat, kan ett annat fungera bättre.
Rekommenderad initial dos av SCIg vid
hypogammaglobulinemi är vanligen 100
mg per kilo kroppsvikt och vecka. Initialt
vill man ofta ge behandlingen tätare för att
snabbare höja S-IgG-nivåerna, dosen (100
mg/kg) kan ges dagligen under fem dagar
för att sen fortsätta en gång/vecka. Ett annat
alternativ är att dosen (100mg/kg) ges två
gånger/vecka under 2–3 veckor innan man
sen fortsätter veckovis. Det första delmålet med Ig-behandling är att inom et par
månader uppnå S-IgG >6–7 g/l. Därefter
får behandlingsresultatet styra dosen och
den optimala S-IgG-nivån är individuell för
varje patient. För somliga räcker det att ligga
på S-IgG-nivå kring 7 g/l medan andra har
fortsatt återkommande bakteriella l.i. Den
fulla behandlingseffekten av Ig-behandling kan dröja så länge som 6–12 månader.
Patienter som efter den tiden fortsätter att ha
återkommande antibiotikakrävande l.i. bör
ges successivt ökade gammaglobulindoser,
vilket kan ha god effekt efter ett tag. Om
t.ex. S-IgG ligger kring 7–8 g/l ökas dosen
tills den ligger stabilt några enheter högre,
kring 9–11 g/l. Dosökning fortsätter så vid
behov till S-IgG 14–15 g/l. Vid SCIg kan
dosökningarna göras i steg om 10 ml som
är ampullernas storlek. Det är därför inte
ovanligt att vissa CVID-patienter har SCIgdoser motsvarande 150–200 mg/kg och
vecka. Om SCIg-dosen överstiger 70–80 ml
per vecka kan det ibland bli svårhanterligt
för vissa patienter, t.ex. att hitta stickställen.
Extra IgG kan då ges intravenöst var annan/
tredje vecka som komplement till SCIg.
Efter den initiala inlärningen av SCIg följs
sedan CVID-patienterna på Immunbristenheten med återbesök efter behov, vanligen
minst två per år. Vid luftvägssymptom bör
man vara frikostig med luftvägsodlingar
(NPH, sputum) för adekvat antibiotikabehandling som mestadels behöver ges under
längre tid än vad som är brukligt till immunkompetenta, ofta 10 dagar eller längre. Vid
persisterande H.i. kan med fördel intracellulärt verkande medel ges som ciprofloxacin,
trim-sulfa eller rifampicin.
Sen hösten 2006 finns Riktlinjer för utred-

ning och behandling av immunglobulinbrister (IgA-brist, IgG-subklassbrist, CVID
och XLA) som tagits fram av PID-kunniga
kollegor i landet, verksamma inom olika
specialiteter. Något liknade har inte funnits
på svenska tidigare och kan förhoppningsvis

underlätta och förbättra vården av dessa
patientgrupper. Dokumentet Riktlinjer finns
på www.immunbrist.se eller www.slipi.nu.
Inom ramen för olika arbetsgrupper bedrivs
också undervisning i ämnet, bl.a. PID-1
kursen (två dagars internat) som ordnats flera
år och som sen hösten-06 fått en fortsättning med PID-2 (likaså två dagars internat).
Båda kurserna är iPuls-certifierade och är
för både läkare och sjuksköterskor (för mer
information kontakta Immunbristenheten).
Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist (SLIPI) ordnar vart annat år ett
utbildningssymposium som vänder sig till
nordiska läkare, erfarna som oerfarna, med
intresse för PID. Nästa symposium går i
natursköna Tällberg vid Siljan 5–7 september
2007 med tillfälle för diskussioner, falldragningar och föreläsningar av svenska och
utländska experter. För anmälan se www.slipi.
nu eller kontakta Immunbristenheten. 
Varningstecken på primär immunbrist
Att fastställa en generell immunbrist är
oftast inte svårt. Det svåra är att misstänka den.
En primär immunbrist kan orsaka återkommande och ibland svårbehandlade
infektioner. Här följer förslag som kan
vara till hjälp då man misstänker primär
immunbrist hos vuxna.
Stämmer ett av följande varningstecken
in på din patient bör utredning av primär
immunbrist övervägas.
1. 4 eller fler bakteriella (antibiotikakrävande) luftvägsinfektioner per år
exempelvis, mediaotit, sinuit, bronkit
eller pneumoni.
2. 2 eller fler svåra infektioner såsom
meningit, osteomyelit, mjukdelsinfektioner eller sepsis.
3. 2 eller fler röntgen-verifierade sinuiter/
pneumonier under en treårsperiod.
4. Infektioner med ovanlig lokalisation
och/eller orsakade av ovanliga agens.
5. Terapisvikt och upprepade återfall vid
”normal” behandling med antibiotika.
6. Känd primär immunbristsjukdom i
familjen.
Förslag på initial utredning (screening)
av primär immunbrist vid upprepade
bakteriella infektioner.
• Vita blodkroppar med differentialräkning
• Immunglobulinkvantifiering: IgG, IgA,
IgM (elfores)
• IgG subklasser: IgG1-IgG4
• Eventuellt i ett senare steg komplementscreening av klassiska respektive alternativa vägen.

Aktuella avhandlingar

Vem pepp(r)ar våra klinikchefer?

I

dagarna firar jag 40 år som läkare, först
20 år som patolog och sedan lika länge
som infektionsläkare, ett byte jag aldrig
ångrat, påhejat av mina två kollegor OW
och GL. Så till dagens ämne, klinikchefers
arbetssituation. Under de första tjugo åren
inom patologi hade jag två klinikchefer (tillika
professorer) som bägge avgick med ålderns
rätt efter två extra år. Som infektionsläkare
vid samma universitetsklinik (Roslagstull
och sedan Huddinge) har jag förbrukat 6
chefer och ingen har avgått med pension.
Av vilka skäl de slutat vet jag inte; uppåt i
karriären för någon, sociala skäl för någon,
bristande motivation, avsaknad av tilltro
till/från sjukhusledningen, oberättigad kritik
från kollegor är alla tänkbara orsaker. Många
anser att det är bra med hastig turnover på
chefsposter, men det tror inte jag.
Vi har i Stockholm för ett par år sedan
genomfört en omvälvande omorganisation
till en så kallad platt struktur, som nu, efter
byte på klinikchefsposten, snabbt ändrades

med reträtt till en mer traditionell variant.
Sådana förändringar tar mycket mer kraft och
tid än man vill tillstå och flyttar fokus från
verksamhetens kärna till diskussioner om
organisationsfrågor och om vem som ska ha
inflytande över vad. Om det var bättre förr,
innan chefsjobbet blev ett yrke i sig, vet jag
inte. Dagens chefer är klämda mellan krav
från medarbetarna om bättre arbetsvillkor
och mer resurser, högre lön, färre jourer och
sjukhusledningens krav på budgetdisciplin,
något som måste uppfattas som pressande.
Av Infektionsläkarföreningens matrikel framgår också att flera infektionskliniker numer
leds av icke-läkare, vilket måste tolkas som
att jobbet som klinikchef/verksamhetschef
blivit allt mindre tilltalande, åtminstone för
läkarna.
Att chefskapet kan uppfattas som oattraktivt illustreras av att vi endast har en
sökande till tjänsten i Stockholm. Hur stor
skuld vi anställda har i detta kan diskuteras,
en del tror jag faktiskt, men det förnekas

säkert av många. Den som ger sig in leken
får leken tåla, eller hur?
Den chef som gör 90% rätt och 10% fel
får räkna med att få 90% klander och 10%
beröm.
Måste det vara så? Icke då! Här har vi
anledning rannsaka oss själva.
Ideliga organisatoriska förändringar spiller
dessutom över på våra möjligheter och på
lusten att bedriva forskning genom att det
sprider sig en känsla av osäkerhet. Bra vetenskap kräver ett visst lugn och bakgrundsstabilitet, särskilt då klinisk forskning, som
är långsiktig och där snabba klipp sällan är
att vänta.
Så pepp(r)a era chefer! Karismatiska
ledare har ofta narcissistiska drag, som
behöver tillfredsställas – ideligen!

Infektionsläkarna tycks vara flitiga! Nu
kan vi presentera ytterligare två avhandlingar. Denna gång gäller det studier av
kliniska tillstånd, där infektionsläkarnas
kunskap har avgörande betydelse för att
sjukdomsförloppet hejdas och prognosen
förbättras.

CDAD, orsakade av klinadamycinresistens. Man påvisade genen som var förknippad med denna resistens. CDAD är ju ett
gissel och mycket svår att förebygga annat
än genom återhållsamhet med antibiotika.
Endast 10% av återfallen berodde dock på
yttre smittöverföring, vilket skulle tala för
att örebroarna har fungerande hygienrutiner.
Torbjörn redovisar sina intressanta resultat
på ett målande sätt, som framgår av hans
sammanfattning i detta nummer av Infektionsläkaren.

forskning. Inför starten av storlänet Västra
Götaland frigjordes enligt Maria forskningspengar för att uppmuntra samarbetet och
möjliggjorde hennes doktorandstudier av
odlingsnegativ endokardit (CNE). Hon visar
bl.a. att ca 20% av endokarditerna hör till
gruppen CNE. Maria analyserar och utvärderar även de två system som används för
endokarditklassifikation, liksom tänkbara
etiologier för denna grupp och vikten av
att ge aminoglycosidterapi även vid negativ
blododling.
Det är alltid roligt att läsa avhandlingar
som bearbetar kliniska vardagsproblem och
Torbjörn och Maria visar att det kan ge
resultat, som kan tillämpas i praktisk sjukvård. Kontakta gärna dessa superspecialister
om ni har problempatienter inom deras
specialområden. Alla kollegor gratulerar
dem till välförkänd framgång och så gör
även Infektionsläkarens redaktion.
Ni som planerar att disputera framöver
sänd gärna er bok till Hans Glaumann, så
underlättar det vår planering av tidskriften.

Torbjörn Norén är cyklande infektionsläkare

i Örebro med inriktning på tarminfektioner
och resemedicin. Torbjörn bor på landet
med familj inkluderande hund, katter och
får. Hans fritidsintresse är akvarellmåleri
med vatten i rörelse som favoritmotiv och
har haft utställningar i Uppsala, Linköping
och Örebro. Torbjörn är också flitigt anlitad
som illustratör vid Läkardagarna i Örebro.
Torbjörn disputerade i december 2006 på
en avhandling med titeln ”Clostridium difficile – epidemiology and antibiotic resistance”
med Erik Bäck och Lars G Burman som
handledare. Roland Möllby var opponent.
En epidemisk situation inträffade på infektionskliniken i Örebro i mitten av 1990-talet,
då man fann ett dussintal patienter med

Maria Werner arbetar vid infektionskliniken

i Borås och disputerade på avhandlingen
”Blood culture negative endocarditis”. Handledare har Harriet Hogevik och Rune Andersson varit, medan Inger Julander kallades
ned från Stockholm för att opponera. Före
avhandlingen hann Maria forskningsprya
en del inom olika fält bl.a. AB-resistens hos
Campylobakter, Borreliaepidemiologi och
CMV efter hjärttransplantationer. Föräldraskap, flyttlass till Borås och en krävande klinisk vardag la emellertid krokben för fortsatt

Hans Glaumann
Infektionskliniken
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Hans.Glaumann@karolinska.se
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Antibiotikadiarré
– inte ett skitproblem!
TORBJÖRN NORÉN
Infektionskliniken
Örebro universitetssjukhus
torbjorn.noren@orebroll.se

Att kasta sig ut i den stökiga enteriska boulevarden där huvuddelen av immunologiska
dörrvakter står och sorterar bland fientliga
vagabonder är spännande. Bland flödet av
alfastreptokocker och snälla anaerober stryker toxinstinna Clostridium difficile och
väntar på antibiotikachocker genom gatans
talrika innevånare. Colons vida brandgator
inbjuder denna mobb till mucosaintrång
och skadegörelse av allt större omfattning.
En stigande andel av åldrade människor
med ojämnt kosthåll och immobilisering
blir föremål för antibiotikabehandlingar
i en trafikstörd flora, inte sällan belastad
utifrån i sportyngda boenden och sjukhusmiljöer.

V

i ser idag i västvärlden en tilltagande
frekvens av antibiotikautlöst diarré
(AAD) oftast orsakad av att tarmbakterien C. difficile växer till och producerar
två toxiner, som utlöser Clostridium difficile
assoscierad diarré (CDAD). Sjukdomen
orsakar förlängda vårdtider, lidande och
risk för förtidig död. Sviktande behandling
samt epidemiska utbrott av högvirulenta C.
difficile stammar (NAP1/027) 1,11-12 oroar i
spåren av introducerade, nya kinoloner med
utvidgad effekt på den känsliga anaerobfloran i colon.
Efter att i mitt kliniska arbete intresserat
mig för CDAD i tretton år disputerade jag
på detta växande problemområde nyligen.

Från en jämförande behandlingsstudie
mellan metronidazol och fusidinsyra5 analyserade vi sedan 88 patienter avseende C.
Difficile-isolat före och efter behandling. De
patienter med positiv odling i uppföljning
hade behandlingssvikt eller återfall oftare
än de, där C. difficile försvann (46% respektive 23%, p=0.03). Däremot skilde sig inte
behandlingens utgång mellan antibiotikagrupperna. Viktigaste resultatet var dock
att av patienterna som fick fusidinsyra och
hade positiv odling i uppföljning (n=20)
så uppvisade 55% resistensutveckling mot
fusidinsyra i ett eller båda av sina isolat efter
avslutad behandling. Hos 10/11 av dessa
patienter återfanns dessutom samma ribotyp
som i ursprungsisolatet tydande på selektion
av muterade bakterier6. Fusidinsyraresistens
uppkommer hos Staphylococcus aureus genom
mutationer i fusA-genen. Via datasökning
mot publicerat DNA för typstam C. difficile
630 hittades matchande gensekvens. Hos
parade känsliga och resistenta C. difficile
från12 patienter med uppkommen fusidin-

syraresistens jämfördes sedan genen och uppvisade 12 mutationer, varav 5 av dessa hade
identisk aminosyraposition, som tidigare
beskrivits hos fusidinsyraresistenta S. aureus.
Sammantaget talar dessa helt nya data starkt
för en nyupptäckt fusA-gen hos C. difficile och
att mutationer i denna gen är förklaringen till
uppkomst av resistenta C. Difficile-isolat efter
fusidinsyrabehandling av CDAD7.
Sammanfattningsvis kunde vi påvisa epidemisk förekomst av en resistent, lokal sjukhusstam på högriskavdelningar i Örebro
län och en dubblerad incidens jämfört med
en nationell uppskattning fem år tidigare.
Vidare kunde alternativ behandling med
fusidinsyra ses primärt fungera likvärdigt
med standardpreparatet metronidazol, men
selektera en oroande frekvens av resistenta
mutanter.
Mot bakgrund av den i västvärlden epidemiska ökningen av CDAD8 och förekomsten av särskilt virulenta stammar9 betonar
detta vikten av att vi observerar ”svåra fall”
av sjukdomen eller anhopningar genom att
odla bakterien för typning. Med en sparsammare användning av de senaste kinolonerna
kan vi hittills notera endast 3 historiska
isolat av NAP1/027 i Sverige men dessa
och likvärdiga epidemiska stammar bör inte
förbises, när de dyker upp på arenan. Även i
Sverige seglar således stammar såsom SE 17
upp och kartläggning av orsaken till detta är
avgörande för våra interventioner. Dessutom
bör mer frekventa utvärderingar av nya
riskantibiotika och begränsande interventioner i samband med utbrott genomföras,
och synes i mina observationer, viktigare än
intensivare hygienåtgärder, som tillsvidare
fungerar hjälpligt, trots minskade isoleringsmöjligheter. Nya behandlingar med
toxinbindande polymerer (Tolavamer)10 och
icke resorberbara antibiotika för CDAD är
under prövning och efterlängtade i spåren
av en stigande morbiditet.


Jag började med att studera 13 patienter
med CDAD på Infektionskliniken USÖ
1994–96. Klindamycin var det antibiotikum
som vanligtvis orsakade sjukdomen (8/13)
och resistens hos bakterien förklarades med
fynd av resistensgenen ermB. Resultaten
visade att en epidemisk situation förelåg
på infektionskliniken i Örebro och att klindamycinresistens sannolikt var orsaken2.
Uppföljning gjordes sedan i hela Örebro
län 1999–2000 och den årliga incidensen

var 97 sjukdomsfall per 100 000 innevånare
och 100% högre än i en nationell beräkning
från 19953. Huvuddelen av sjukdomsfallen
(78%) var associerade till sjukhusvistelse och
risken 1300 ggr högre för den sjukhusvårdade populationen, motsvarande en 37 ggr
högre antibiotikaförbrukning på sjukhus.
Typning av C. difficile stammar avslöjade den
nosokomialt spridda ribotypen SE 17 som
utgjorde 22% av sjukhusstammarna jämfört
med bara 6% i öppenvård (p=0.008).
Denna stam visade sig vara unik för
Örebro och återfanns i 36–44% på tre
avdelningar, där längre vårdtid, hög medianålder och antibiotikaförbrukning syntes
predisponera. Vid återfall av CDAD var
endast 10% yttre smittöverföring – mot
50% internationellt – och skulle kunna tyda
på, trots allt, fungerande hygienrutiner på
länets sjukhus4.
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Blododlingsnegativ endocardit
MARIA WERNER
Infektionskliniken
Borås
maria.werner@vgregion.se

men det saknades uppgifter om inhemska fall. Ungefär samtidigt introducerades
Dukekriterierna som inkluderar echokardiografiska fynd för att ställa diagnosen
endokardit. Dessa kriterier var på väg att
ersätta de tidigare, mest använda i forskningssammanhang, de s.k. Beth Israelkriterierna. Göteborgsgruppen hade varit
förutseende och modifierat de senare dvs.
inkluderande echokardiografi för att ställa
diagnosen endokardit och en jämförelse
ansågs intressant.
Forskningsuppgiften har jag velat beskriva
som ett studium av ett tomt hål. Det finns
ett motstånd i att studera en sjukdom, som
många egentligen anser inte finns, men
som diagnostiseras i ca 20% av alla fall av
endokardit enligt mina bäst validerade data,
de från Göteborgsregistret. Många har velat
förklara sjukdomen nästan enbart relaterad

till att patienterna behandlats med antibiotika före blododling, vilket mina resultat
inte kunnat verifiera.
Enligt Infektionsläkareföreningens endokarditregister, som jag har fått förmånen att
använda, får 12% av alla svenska endokarditpatienter dvs. 30 patienter diagnosen i
Sverige varje år. Jag uppskattar det egentliga
antalet till fyra ggr så många (ca 120 fall)
med utgångspunkt från Göteborgsdata, då
det troligen finns en underrapportering
till registret. Om endokarditpatienterna
fördelades jämnt över de 29 infektionsklinikerna i landet så skulle varje klinik ha
4 fall per klinik per och utgöra en hyfsat
vanlig diagnos.
Skulle sjukdomen finnas om all diagnostik
bedrevs på ett exemplariskt sätt? Egentligen
skall ju alla patienter vara blododlade före
antibiotikabehandling och alla misstänkta
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Jag knöts som forskningsstuderande till
Endokarditgruppen i Göteborg 1996. I
Göteborg hade man ett pågående projekt
där man samlat data från patienter med
endokardit sedan 1984. Min dåvarande
chef Börje Elgefors hade påbörjat insamling av uppgifter om endokarditpatienter
sedan 1989 på ett liknande sätt vid vår
klinik i Borås.
Forskningsuppgiften blev ”odlingsnegativ endokardit”, en diagnos som inte
undersökts särskilt mycket eftersom det
är svårt att samla tillräckligt med patienter
för att kunna göra en giltig beskrivning.
Diagnosen låg i tiden då den första epidemiologiska studien i ämnet nyligen hade
publicerats från Frankrike och bakterien
Bartonella hade rapporterats kunna orsaka
blododlingsnegativ endokardit även i USA.
Utlandssmittade fall av kronisk Q-feber
endokardit hade rapporterats under åren,
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endokarditpatienter utredas med TEE med
patienter som medverkar till fullo till undersökning. Dessutom skulle serologisk provtagning, odling och histologisk undersökning
av all klaffvävnad utföras i samband med
operation och ev. obduktion. Vidare skulle
ultraljud av hjärtat bara få göras på strikt
indikation under misstanke om endokardit
och inte alls som en screening vid feber, som
ju ibland är fallet, då falskt positiva fynd av
vegetationer i denna grupp troligen bidrar
till att en del patienter klassificeras som
blododlingsnegativ endokardit.

Så vad gör vi kliniker?
Trots ibland bristande diagnostik gör vi en
klinisk utvärdering av våra fynd och sätter
då ibland diagnosen odlingsnegativ endokardit. Det är viktigt att finna en empirisk
behandling som kan fungera väl och jag har
prövat att använda Infektionsläkareföreningens registerdata för att utvärdera, vilken
behandling som kan tänkas fungera.
I min avhandling har jag försökt att beskriva
patientgruppen med blododlingsnegativ
endokardit, leta efter orsaker och utvärdera sjukdomens behandling med följande
syften:
1. Att mäta förekomsten av blododlingsnegativ endokardit samt beskriva och
analysera kliniska data från patienter med
odlingsnegativ endokardit.
2. Att utvärdera de två diagnostiska kriteriesystemen för endokardit (Duke och
modifierade Beth Israel) bland patienter
med odlingsnegativ endokardit.
3. Att beskriva den antibiotikabehandling
som ges till patienter med blododlingsnegativ endokardit och relatera den till
dödlighet och relaps.
4. Att utvärdera antikroppsbestämningar
för Bartonella, Q-feber och Chlamydia
pneumoniaeinfektion hos endokarditpatienter.
5. Att jämföra förekomsten av förhöjda
C-pneumoniae antikroppsnivåer hos
patienter med endokardit och kontroller från befolkningen.
Delarbete 1. Vi samlade in uppgifter från
820 konsekutiva vårdtillfällen med miss-

tänkt endokardit under tiden 1984–1996 i
Göteborg och Borås. 487 av dessa vårdtillfällen fick diagnosen infektiös endokardit (IE).
Vi kallade alla fall av IE där blododlingen
inte gav någon växt som blododlingsnegativa
och dessa fall klassificerades sedan med Beth
Israel (modifierade) och Dukekriterierna.
Etthundrasexton av IE-fallen var blododlingsnegativa, med en mortalitet på 7%
under vårdtiden och 15% genomgick klaffkirurgi.
Dukekriterierna klassificerade de blododlingsnegativa som 20 definitiva, 80 möjliga och 16 avfärdade för IE-diagnos. Beth
Israelkriterierna (modifierad) definierade
fallen som 13 definitiva, 15 sannolika, 27
möjliga och 61 avfärdade för IE-diagnos.
Vi fann att Dukekriterierna var känsligare
men mindre specifika än Beth Israelkriterierna för att ställa IE-diagnosen. 45% av
de blododlingsnegativa hade avslutat antibiotikabehandling < 6 veckor innan de blev
blododlade. Andelen blododlingsnegativa
utgjorde ca 20% av IE-fallen.
Delarbete 2. Sera från 334 fall av IE som
insamlats från 329 patienter vid Infektionskliniken i Göteborg (1984–96) undersöktes för att finna antikroppar med hjälp av
mikroimmunofluorescens (MIF) riktade
emot Bartonella och Coxiella burnetii
(som orsakar Q-feber). 71 (21%) av fallen
var blododlingsnegativa. IgG-antikroppar
mot Bartonella återfanns hos tretton av
de odlingsverifierade och hos två av de
blododlingnegativa fallen. Inte i något fall
uppnåddes cut-off-nivån 800 för Bartonellaendokardit. Endast hos en patient
uppmättes förhöjda nivåer av Coxiella
antikroppar som vid kronisk Q- feber, och
denna infektion var förvärvad utomlands.
Serologiskt verifierad Bartonella endokardit
och Q-feber-endokardit förefaller ovanligt
i Västra Sverige.
Delarbete 3. Chlamydopila pneumoniae
(Cp) antikroppar analyserades med hjälp
av MIF hos 71 fall av blododlingsnegativ
endokardit, 216 fall av blododlingspositiv
endokardit och i en slumpvis utvald kontrollgrupp av 70-åringar från befolkningen.
Andelen IgG och IgA antikroppar jämfördes
hos de blododlingsnegativa och de blododlingspositiva. Vi fann inga signifikanta
skillnader. Förekomsten av Cp antikroppar jämfördes mellan alla fall av IE och
befolkningskontrollerna. Hos män var Cp

IgG≥512 33% och hos kontrollgruppen
26% aOR 1.37 [0.83-2.27] och Cp IgA≥64:
45% gentemot 31% (aOR 1.80 [1.12-2.91]).
Resultatet för kvinnor var Cp IgG ≥512: 32%
jämfört med 17%, (aOR 2.21 [1.32-3.70])
och Cp IgA ≥64: 32% mot 10% (aOR 3.98
[2.26-7.01]).
Förhöjda nivåer med Cp IgA and IgG
tydande på infektion med Cp var inte signifikant skilda åt hos patienter med odlingspositiv och odlingsnegativ endokardit. Förhöjda nivåer med Cp IgA återfanns oftare
hos patienter med endokardit jämfört med
befolkningskontroller.
Delarbete 4. Vi analyserade data från patienter med IE som rapporterats till Infektionsläkareföreningens endokarditregister under
tiden 1995–2004. Samtliga 29 Infektionskliniker deltog. Vi identifierade 2 509 fall
(78% Duke definite) av IE från 2 410 patienter. 304 fall (12%) var odlingsnegativa, varav
42% var kvinnor. 83 av fallen var Duke definite. Mortaliteten i endokardit var 10,3%
och hos de odlingsnegativa 5%. Dödligheten
i blododlingsnegativ endokardit var större
hos kvinnor 9% jämfört med män 2%, OR
5.05. 261 (88%) fall behandlades med betalaktamantibiotika och 255 (86%) fall med
aminoglykosider.
Vi fann en signifikant lägre dödlighet
bland de blododlingsnegativa som fick
behandling med aminoglykosider (3%)
jämfört med dem som inte fick denna
terapi (12%) aOR 0.2.
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Inbjudan till Infektionsläkarföreningens fortbildning

”Endokrinologisk, Immunologisk och Nefrologisk Up-date”
Steningevik 11–12 oktober
Svenska Infektionsläkarföreningen håller även i år fortbildning med invärtesmedicinska förtecken. Utbildningen är en chans för
både infektionsspecialister och ST-läkare i slutet av sin utbildning att få tillgång till det senaste inom närliggande specialiteter.
Kliniskt och vetenskapligt högtmeriterade kollegor inom endokrinologi, rheumatologi och nefrologi kommer att dela med sig av
vetenskap och klinisk praxis rörande sjukdomar som är vanligt förekommande bland våra patienter. Innehållet är i stort sett
detsamma som föregående år.
Utbildningen är även i år förlagd till det vackra Steningevik, nära Arlanda. Anmälan senast 30 augusti 2007. Kursavgiften är
4 550 kronor exkl. moms och inkluderar inkvartering i enkelrum. Dessutom ingår två luncher, en frukost, samt en fyrarätters
middag. Resan ingår ej. Anmälan är bindande. Anmälningsblanketten kommer även att finnas tillgänglig på www.infektion.net,
fyll gärna i den elektroniskt och mejla in, detta underlättar vår hantering. Krav på medlemskap i Infektionsläkarföreningen föreligger. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer, vilket är färre än vanligt pga. svårigheter att hitta konferensanläggning, så
först till kvarn gäller! Bokningsbekräftelse samt faktura på kursavgiften skickas.
Planerat program:
Diabetes typ I och II, senaste nytt på insulinfronten. Vet vi något ytterligare om etiologin?
Komplikationerna?
Övrig endokrinologi – vad har hänt?
Rheumatologi – TNFalfa-blockerare, var, när, hur och varför? Vilka komplikationer, ffa infektioner?!?
Nefrologi – autoimmuna njursjukdomar, finns dom? Hur behandlas dom? Har hepatiter något med detta att göra?
Hur bra är vi på att bedöma njurfunktionen? Dialyspatienter på infektionsavdelningen, hur sköter vi dom?
Varför har de så många läkemedel?
Torsdagen den 11 oktober
10.30–12.15
Föreläsningar
12.15
Lunch
13.15–16.40
Föreläsningar inkl kaffepaus
18.30
Middag
Fredagen den 12 oktober
09.10–11.45
Föreläsningar inkl kaffepaus
12.00
Lunch
13.00–14.45
Föreläsningar

Välkomna!
Karin Lindahl, fortbildningsansvarig,
Infektionsläkarföreningens styrelse

Anmälan till Infektionsläkarföreningens Höstutbildning
”Endokrinologisk, Immunologisk och Nefrologisk Up-date”
Steningevik 11–12 oktober 2007
Anmäl dig senast 30 augusti till Karin Sjöholm, Hansen, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg.
Mail: karin.sjoholm@hansen.se, blanketten finns tillgänglig på www.infektion.net. Detta underlättar vår hantering betydligt.
Du kan också faxa 031-755 87 19, viktigt att du då anger din e-postadress!
Namn: ………………………………………………………………………………………
Arbetsplats: ………………………………………………………………………………..
Fakturaadress: …………………………………………………………………………….
E-post: ……………………………………………………………………………………...
Tel: ……………………………….….….….
Verksamhetschefens godkännande: …………………….….….
Specialkost/allergi: ………………………………………………………………………..

§

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, 17 januari 2007
Närvarande: Åsa Hallgårde, Per Follin, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Karin Lindahl, Gunlög Rasmussen,
Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö, Göran Günther adj §5–7, Gunilla Ockborn §6–8, Erik Sandholm §1–7

§1
Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.
Nya och gamla styrelseledamöter presenterade sig för varandra.
§2
Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes Gunlög Rasmussen.
§3
Dagordningen fastställdes.
§4
Föregående protokoll från styrelsemötet den
19 oktober 2006 granskades och fastställdes.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
§5
Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Inkomna remisser: Remiss från Socialdepartementet som vidareförmedlats till
Läkarförbundets delföreningar. ”Patientdatautredningens huvudbetänkande om
en ny Patientdatalag, (SOU 2006:82)”.
Hela förslaget kan läsas på www.regeringen.
se/sb/d/108/a/71234 Remissen diskuterades
och besvaras av S.S.
Besvarade remisser: Redovisning av Läkarförbundets svar till Socialstyrelsen på remissen ”Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte
av sprutor och kanyler till personer som
missbrukar narkotika”. Läkarförbundet
stödjer förslaget men bifogade Infektionsläkarföreningens kommentarer som sammanfattats av Bengt Ljungberg Lund.
Å.H. representerar föreningen på det
gemensamma representantskapsmötet i
Läkarförbundet 07-02-07
Överrapportering från tidigare facklige
sekreteraren G.G.

§7
Frågor ang. yngre läkare och SPUK – G.R.
Överrapportering från G.O. Målbeskrivningen snart klar med delmålen som SoS ska
godkänna. Kvarstår arbetet med checklistor.
Arbetet planeras färdigt före sommaren. G.R.
går med i det fortsatta arbetet. Internat v. 4.
ST läkare får ansöka om godkännande
enligt gamla målbeskrivningen fram till
2013 om ST kontraktet skrevs före 060701.
ST som påbörjats efter detta datum ska
följa de nya målen. Inga tidsramar anges i
delmålen men kan anges i checklistan.
Många kliniker bör förnya sina SPURinspektioner. Ansvarig för SPUR-inspektioner i föreningen är Arild Frydén, Hans
Beckman, Ann-Sofie Duberg och Eva Wallmark.
Rapport från Ungt forum, temat var
smittskydd i din kliniska vardag. 19 STläkare deltog i ett uppskattat program.
Vid initiativ från klinikerna till nya SKkurser rekommenderas kontakt med SPUK
för diskussion.
Vi har erbjudits en plats i Läkarsällskapets
utbildningsdelegation. Vi har tackat ja och
uppdrar åt SPUK att utse en representant.
§8
Rapport från skattmästaren B.W.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen
antogs: Per Gustafsson, spec läk, UMAS,
Gunnar Nylén, ST läk , Karlstad, Malin
Inghammar, ST läk, Lund, Anna-Karin
Jansson, ST läk, Uppsala, Jacob Paues,
underläkare, Linköping, Martin Angelin,
underläkare, Umeå, Therese Lindgren,
underläkare, Umeå, Johan Hansson, underläkare, Umeå, Julia Lenzen, ST läk, Skövde,
Tuulikki Tovatt, ST läk, Huddinge, Friedrich Kroat, underläkare, Östersund, Carin
Scholander, underläkare, Visby.

Som ny associerad medlem i föreningen
antogs: Erik Svensson, överläkare, Bakt lab,
SU Göteborg.
B.W. presenterade delårsbokslut. Förväntade utgifter under kommande år diskuterades.
§9
Svenska Infektionsläkarföreningens
firmatecknare
Beslutades att firmatecknare för Svenska
Infektionsläkarföreningens konton är var
för sig föreningens skattmästare Bengt
Wittesjö, samt föreningens ordförande Åsa
Hallgårde. Denna teckningsrätt gäller för
föreningens samtliga konton: Föreningens
postgiro, konton i Svenska Handelsbanken,
Göran Sterners resestipendiefond med konto
i Nordea, samt VP-konton.
Post sändes till skattmästaren Bengt Wittesjö under adress Gefionvägen 1, 371 41
Karlskrona.
§ 10
Styrelsemöte i Göran Sterners
resestipendiefond
Göran Sterners resestipendium utlyses med
11 000 kr för 2007. Annonsering kommer
i Infektionsläkaren nr 1/2007.
§ 11
Programgrupper T.H.
Gruppen för virala meningoencephaliter
planerar påbörja sitt arbete med ett första
mötet under mars 2007.
Pneumonigruppen har aviserat ambition
att samlas för en revision av Vårdprogrammet från 2004.
Kvalitetsregister: Rapport från Å.H. och
Tomas Wikerfors (skriftligt) om det pågående arbete med att starta internetbaserade
kvalitetsregister. Närmast aktuella register
är: Endokardit, Meningit, Svår sepsis/septisk
chock och Ledinfektioner. Förslag finns på
registeransvariga för dessa områden. Beslutas
att bilda en styrgrupp för registren bestående
av vice ordförande Torsten Holmdahl, Tomas
Wikerfors (sammankallande), representant
från revisorsgruppen (Å.H. bereder detta) och
registeransvariga. Kostnaderna för styrgruppens arbete föreslås fördelas på klinikerna
som en del av registrens driftskostnader.


§6
Redaktörens ärenden A.J.
Avgående redaktören har haft ett möte med
A.J. för överrapportering
Beslutas att Mediahuset skickar ett exemplar av Infektionsläkaren till förlaget Taylor
and Francis för kännedom
Innehållet i Infektionsläkaren nr 1/2007
föredrogs av Erik Sandholm. Deadline 18/1
2007. Protokollen publiceras som vanligt

men beslutades att verksamhetsberättelsen
läggs på hemsidan www.infektion.net
Matrikeln kommer med detta nummer.
Kerstin Karkkonen vill bli avlöst som
ansvarig för fallbeskrivningarna. Styrelsen
har önskemål om ny ansvarig från infektionskliniken Sahlgrenska. A.J. tar kontakt
kring detta.
Deadline för nr 2/2007: 4/4 2007.
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Målsättningen i nuläget är att starta registrering före 1/9 2007.
§ 12
Rapport från vetenskaplige sekr. P.F.
Inga inkomna eller besvarade remisser.
Rapport från Läkarstämman 2006. Ny
generalsekreterare utsedd för Läkarstämman 2007, Nils Conradi. Årets tema är
miljö, hälsa och livsstil. P.F. deltar i Riksstämmodelegationens arbete för 2007. Vi
har även i år tilldelats ett eget specialistområde.
Symposieförslag ska in med deadline 2/3
2007. Förslag på symposier och moderatorer
diskuterades.
§ 13
Rapport från fortbildningsansvarig K.H.
Presentation av internetbaserade kompetensportföljen på utbildningsguiden. Hemsidan

§

är snart klar och kommer att lanseras under
våren 2007.
Fortbildningsmötet i Pärnu. Det har
inkommit 25 anmälda exkl. föreläsare och
industri. Påminnelse utgår till klinikerna
via mejl.
Information om de reviderade etiska
riktlinjerna för våra kontakter med läkemedelsindustrin.
§ 14
Styrelsens arbetsformer 2007
Nästa styrelsemöte flyttas till 19/3 2007
kl. 09.15.
Styrelsemöte 8–9/5 före Vårmötet i
Uppsala. Sedvanligt medlemsmöte under
vårmötet.
Höstinternat 3–5/9. Å.H. ansvarar för
att boka plats.
Styrelsemöte 17–18/10 före chefsmötet.
K.H. ansvarar för att boka plats.

§ 15
Övriga frågor
Diskuterade framtida former för fortlöpande
uppdatering av hemsidan. Å.H. återkommer
i frågan vid nästa möte.
Beslutar att Elda Sparrelid utses som
representant för Infektionsläkarföreningen
i RAV:s styrelse för ytterligare 3 år.
Accepterar förslag från STRAMA att våra
utsedda representanter i RAF företräder
Infektionsläkarföreningen synpunkter på
STRAMA:s aktiviteter och prioriteringar i
det fortlöpande arbetet.
§ 16
Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark
Åsa Hallgårde
Gunlög Rasmussen

Facklig sekreterare
Ordförande
Protokolljusterare

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, 19 mars 2007
Närvarande: Åsa Hallgårde, Per Follin, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Karin Lindahl, Gunlög Rasmussen,
Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö,

§1
Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.
§2
B.W utsågs till protokolljusterare.
§3
Dagordning fastställdes med tillägg av övriga
frågor.
§4
Genomgång av protokollet från mötet 17/1
2007.
Beslutat att ansvaret för fallpresentationerna i Infektionsläkaren fördelas på infektionsklinikerna enligt ett löpande schema
i bokstavsordning. Informerar om förändringen på medlemsmötet i maj. A.J. informerar verksamhetscheferna. Borås blir först
ut nr 3/2007.
Pågående genomgång av vilka kollegor
som företräder föreningen i olika arbetsgrupper. Styrelsen ska gå igenom vilka regler som
gäller för hur många mandatperioder man
kan bli vald och ska ta fram ett policydokument vid höstinternatet.

40 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 2 • 0 7

Finansiering av styrgruppen för kvalitetsregister kan initialt ske med medel från
Medicinska kvalitetsrådet i Läkarförbundet.
§5
Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Presenterade svar på remissen ”Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny
Patientdatalag, (SOU 2006:82)”.
Vi har fått ett brev från Specialitetsföreningarnas ordförande, Mats Roman. Finns
ett intresse i andra specialitetsföreningar att
återigen ta upp frågan om specialitetsföreningarnas mandat och ställning i läkarförbundets organisation. Frågan diskuterades
i styrelsen som inte är intresserade att driva
frågan vidare.
Har inkommit en kallelse till UEMS
möte i Stockholm 18/4. Beslutades att
K.L. anmäler sig som föreningens representant.
Å.H. deltar vid Specialitetsföreningarnas
representantskapsmöte 19/4. kallelse och
dagordning har ännu inte kommit.
Utdelning av skriften ”Läkare behövs
som chefer”.

§6
Redaktörens ärenden, A.J.
Planering för nr 2/2007 redovisas. Deadline 4/4.
Idéer för kommande nummer diskuterades.
§7
Programgrupper, T.H.
Programgruppen för virala meningoencephaliter har startat. Elisabeth Aurelius är
sammankallande.
Programgruppen för pneumonier startar
arbete med en revision av vårdprogrammet
med ett möte april
Programgruppen för sepsis fortsätter sitt
arbete. En presentation av arbetet sker vid
vårmötet. Har ansökt om ett symposium på
Riksstämman. Färdig skrift hösten 2007.
Arbetet med framtagandet av kvalitetsindikatorer för nationella register har startat. Tomas Wikerfors är sammankallande.
Bo Söderqvist – ortopedisk infektioner,
Magnus Roberg – CNS-infektioner, Jesper
Svefors – sepsis, Lars Olaison – endokardit.
Fortsatt målsättning att påbörja registrering
1/9 2007.

Det finns ca 1000 ex kvar av vårdprogrammet för urinvägsinfektioner. 200 ex.
distribueras vid ett symposium på Riksstämman, resterande skickas till klinikerna.
InfCare HIV diskuterades. T.H och
Tomas Wikerfors tar kontakt med Anders
Sönnerborg för vidare diskussion. Finns
behov av fördjupad information om systemets styrning och ekonomi.
§8
Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Redovisade SPUK:s fortsatta arbetet med
den nya målbeskrivningens 12 delmål och
checklistan för klinisk kompetens. Nästa
möte maj 2007. Planerar att styrelsen kan
ta formellt beslut om innehållet på höstinternatet. Presentation på Chefsmötet.
Rekommendation att man under sin
utbildning ska ha deltagit vid 4 diagnostiska prov.
SPUR-inspektioner. Få inspektioner har
genomförts de senaste åren. Rekommendation om en inspektion på varje klinik
vart 5:e år. SPUK skulle kunna ansvara
för registrering av inspektionerna och vid
behov påminna om inspektion. Förslag
om redovisning av SPUR-inspektioner
i verksamhetsenkäten. Vem ska stå för
kostnaderna? Frågan tas upp på höstens
Chefsmöte.
Erik Johansson utses som representant i
Läkarsällskapets utbildningsdelegation.
Redovisning av prioritering bland de
11 SK-kurser som skickat in anmälan för
2008.
§9
Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Efter genomgång av årets ansökningar tilldelas Pfizerstipendiet 2007: Aylin Yilmaz,
Helena Hervius Askling och Elisabeth
Franzen-Röhl. Stipendiaterna erhåller 25
000 kr vardera.
Planeringen inför Riksstämman 2007
har tidigare deadlines. Abstracts ska vara
inne före 15/6, färdigt program presenteras
20/8. Detta innebär att materialet måste
bearbetas under sommaren.
Föreningen har anmält aktiviteter under
2,5 dagar, 40 posters, fyra egna och fyra
samarrangerade symposier. Förslagen på
symposier och moderatorer presenterades.
Förslag på föreläsare till Justus Strömföreläsningen diskuterades.
Göran Sterners Resestipendium på 11
000 kr tilldelas Maria Norrby.

§ 10
Utbildningsaktiviteter, K.L.
Klart med all planering inför utbildningen
i Pärnu, Estland. Planerna för utbildningen 2008 har inletts. Kommer att hållas
på en ny ort.
Fortbildning 4–5/10 i Steningevik.
Samma tema och föreläsare som 2006;
endokrinologi, infektionskomplikationer
till följd av TNFα-hämmare, autoimmuna
njursjukdomar och koppling till hepatiter.
Utbildningen ska IPULS-anmälas.
Chefsmötet 18–19/10 är förlagt till
Sigtunahöjden.

Föreningen avstår från inbjudan från
läkemedelsbolag att få administrera ett resestipendium till namngiven kongressen.
Relationer till läkemedelsindustrin i samband med vårmötet diskuterades.

§ 11
Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar:
Arvid Edén, Inf Klin SU/Östra, David
Edenvik, Inf Klin Jönköping, Cecilia Östblom, Inf Klin Västerås, Simon Athlin,
Inf Klin Örebro, Johan Fält, Inf Klin
Kristianstad, Johan Ursing, Inf Klin KUS
Huddinge, Peter Ek, Inf Klin Malmö,
Anna Thorson, Inf Klin KUS Solna.
Delårsbokslut presenterades.
Mot bakgrund av förändringar i bokföringslagen krävs en ändring av datum
för bokslut från 30/9 till 31/8. För detta
krävs stadgeändring. Programgruppskontot ska läggas in i resultat- och balansräkning.
Bokföringen kommer att skötas i bokföringsprogram Tidningen ska inte längre
deklareras som näringsverksamhet
SJID on-line access har inte fungerat
sedan i höstas pga. förändringar inom
Taylor & Francis. Vi accepterar ett erbjudande att alla medlemmar får samma
passord/”inlogg” till tidskriftsinnehållet.
Genomgång av stadgarna kommer att
ske vid internatet i höst
KVÅ koder. Det finns ett behov av
att skapa en samverkad lista för infektionsspecialiteten. B.W. kontaktar Olafr
Steinum i frågan. Målsättning att ta fram
ett underlag för beslut i samband med
chefsmötet i höst.

Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar
som tagits in i föreningen:

§ 12
Övriga frågor.
Å.H. kontaktar klinikerna med önskemål
om nomineringar till ST-representant till
RAF.
Johan Tham utses till Infektionsläkarföreningens representant i SVA:s projektråd för häst, hund och katt med möte
den 11–12/9 2007.

§ 13
Å.H. avslutar mötet.
Stephan Stenmark
Åsa Hallgårde
Bengt Wittesjö

Facklig sekreterare
Ordförande
Protokolljusterare

Nya medlemmar

Ordinarie:
Arvid Edén, Göteborg
David Edenvik, Jönköping
Cecilia Östblom, Västerås
Simon Athlin, Örebro
Johan Fält, Kristianstad
Johan Ursing, Huddinge
Peter Ek, Malmö
Anna Thorson, Solna
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

Kallelse till ordinarie
medlemsmöte för Svenska
infektionsläkarföreningen
Torsdagen den 10 maj 2007
kl. 16.45
1. Mötets öppnade.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare och två
protokolljusterare.
4. Godkännande av kallelseförfarandet och ev. komplettering av
dagordningen.
5. Styrelsen informerar.
6. Internetbaserade kvalitetsregister – så här långt har vi kommit.
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutande.
Välkomna!
Stephan Stenmark,
facklig sekreterare
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Kongresser & Möten 2007
20-24 maj

10th Conference of the International Society of Travel
Medicine (CISTM)
Vancouver, Kanada, http://www.istm.org/

20-24 maj

ASM 107th General Meeting
Toronto, http://www.asm.org/meetings/

24 maj

SMI-dag om barnvaccinationsprogrammet
Stockholm, http://www.smittskyddsinstitutet.se/
kalendarium/smi-dag-om-barnvaccinationsprogrammet/

24-28 maj

5th European Congress on Tropical Medicine and
International Health
Amsterdam, http://www.trop-amsterdam2007.com/

25 maj

SMI-dag om Socialstyrelsens tillsyn av vårdhygienisk
standard
http://www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium/smi-dagom-socialstyrelsens-tillsyn-av-vardhygienisk-standard/

6-7 sept	BMS HIV-symposium
Stavanger, Norge, hans.palm@bms.com
6-9 sept

24th SSAC meeting
Tampere, Finland
http://www.srga.org/SSAC/index.html

7-9 sept

Zoonosforum
Ottenby, Södra Öland
www.pfizer.se/Sites/PfizerSE/Templates/Extension____
4685.aspx?EducationID=12473&Treatment=53
ann.rydstrom@pfizer.com

13-14 sept

3rd Nordic Hepatitis Meeting
Oslo, Norge, birgitta.mansen@roche.com

13-15 sept	One Hundred Years of Tropical Medicine
London, UK, http://www.rstmh.elsevier.com/
17-19 sept

Malaria Vaccines for the World: MVW 2007
London, UK,
http://www.meetingsmanagement.com/mvw_2007/

29 maj	Regionmöte Hepatit C & Hepatocellulär cancer
Göteborg, anna.marsh@roche.com
31 maj

Kongressammanfattningsmöte HIV
Lund, jens.ekholm@abbott.com

17-20 sept

47th ICAAC
Chicago, USA, http://www.icaac.org/

31 maj

HIV-symposium
Stockholm, mattias.birath@roche.com

20 sept

2-5 juni

4th European Meeting on Viral Zoonoses
St Andrews, Skottland
http://www.euroviralzoon.com/

SMI-dag om parasitologi
http://www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium/
smi-dag-om-parasitologi/

27 sept

SMI-dag om barnvaccinationsprogrammet
Örebro
http://www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium/smidag-om-barnvaccinationsprogrammet/

2-5 juni

4-5 juni
8-9 juni

14-17 juni

22nd meeting of the European Working Group for
Legionella Infection (EWGLI)
Stockholm, http://www.congrex.com/ewgli2007/
Fortbildning i Primär Immunbrist steg 1
Umeå, fraga@octapharma.se
12th International Symposium on Infections in the
Critically Ill Patient
Amsterdam, Nederländerna
http://www.infections-online.com/
9th International Symposium on modern Concepts in
Endocarditis and Cardiovascular Infections
Heidelberg, Tyskland, http://www.cardiocore.de/

21-22 juni	European Conference on HAART Adherence
Lissabon, Portugal
http://www.iapac.org/home.asp?pid=8936
22-25 juli

23-24 aug

27-31 aug
30 aug1 sept

5-7 sept

4th IAS Conference on HIV Pathogenesis,
Treatment and Prevention
Sydney, Australien, http://www.ias2007.org/
Vad behöver infektionsläkare veta om
hepatologi/leversjukdomar? del 3
Stockholm
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3111
Antimikrobiell terapi
Lund, www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2533
Infektionsforum 2007
Rånäs slott (nära Stockholm)
www.pfizer.se/Sites/PfizerSE/Templates/Extension____
4685.aspx?EducationID=12472&Treatment=53
elisabeth.ryman@pfizer.com
SLIPIs 5:e Immunbristmöte
Tällberg, karlis.pauksens@akademiska.se

5-7 sept	Nordisk hygienkonferens:
Vad gör vi när smittan sprider sig?
Köpenhamn, Danmark
http://www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium/nordisk-hygienkonferens-vad-gor-vi-nar-smittan-sprider-sig/

11 okt	Regionmöte Sydväst HIV
Göteborg, jens.ekholm@abbott.com
15-18 okt	Barninfektioner som kräver sjukhusvård (SK-kurs B:39)
Solna, www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2460
17 okt

SMI-dag om luftvägsinfektioner, interaktioner virus/
bakterier
http://www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium/smidag-om-luftvagsinfektioner-interaktioner-virusbakterier/

17-19 okt

Praktisk Vätsketerapi
Steningevik utanför Märsta
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3254

22-26 okt	Globala Infektioner
Jönköping, http://www.infektion.net/filer/globala_inf_
2007_v070404.pdf
Anmälan senast 1 september
24-27 okt

11th European AIDS Conference (EACS)
Madrid, Spanien, http://www.eacs-conference2007.com/

2-6 nov

58th Annual Meeting of the American Association for
the Study of Liver Diseases (AASLD)
Boston, USA, https://www.aasld.org/eweb/DynamicPage.
aspx?webcode=07am

5-9 nov

Vaccinationer och reseprofylax
Eskilstuna, eva.eliasson@dll.se

12-16 nov

Klinisk mikrobiologisk metodik, del 2 (SK-kurs 7:01)
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=2768

15 nov

SMI-dag om molekylär epidemiologisk typning
http://www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium/smidag-om-molekylar-epidemiologisk-typning/

15-16 nov

C-net (årligt hepatitmöte för infektionssjuksköterskor)
Hotell Hellsten, Stockholm
birgitta.mansen@roche.com

21 nov

SMI-dag om barnvaccinationsprogrammet
Stockholm
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”Shit!” sa Linné, förklarade frossan

I

vårt land ägnas i dessa dagar
en osannolik uppmärksamhet
åt vår landsman Carl von Linné,
som föddes 1707, d.v.s. för 300
år sedan. Den ende som är föremål för en jämförbar eller möjligen
ännu större publicitet är väl vår
förre stadsminister Göran Persson, vars innersta tankar och reflexioner under ett långt regeringsinnehav medelst övervakningskamera gjorts tillgängliga
för ett hängivet folk.
Kanske är det inte en slump att
dessa två män i vår dominerar
media, kanske har de likheter, som
gör dem båda journalistiskt oemotståndliga? Mycket talar för det.
Herr Persson har ju av den psykologiska expertisen på tidningarnas
ledarsidor tillskrivits ett alltför stort
ego, samt dessutom arrogans och
långsinthet. Vad gäller Linné kan
man konstatera att hans personlighet inkluderade även
dessa egenskaper, vilka dock inte framstått med samma
skärpa som herr Perssons. Förklaringen är en beklagansvärd avsaknad av övervakningskameror under troligen hela sjuttonhundratalet (har ju egentligen inte blivit
riktigt populära förrän i vårt århundrade).
Linné är enligt opinionsinstituten den internationellt
mest kände svensken (idag möjligen näst efter Persson).
Hans berömmelse vilar på hans sexualsystem, med
vilket växterna kunde identifieras och klassificeras med
stor precision, så att man äntligen med säkerhet kunde
skilja agnarna från vetet. ”Gud skapade, Linné ordnade”
blev ett talesätt. Sexualsystemet fick omedelbart internationellt genomslag, delvis genom upphovsmannens
egen marknadsföring och lobbying, som förefaller ha
legat helt i nivå med dagens kampanj för glassen ”Girly”.
Att sexualsystemet idag är obsolet, gör inte upphovsmannen mindre imponerande.
Mindre känd är Linnés medicinska gärning, trots att han
ju faktiskt var läkare till professionen. Som smålänning
började han läsa medicin i Lund, men fann att undervisningen där inte motsvarade hans krav och sökte sig därför till Uppsala (Hälsouniversitetet i Linköping hade då
ännu inte öppnat) för att under Olof Rudbeck d.y. utbilda
sig till medicus.
Samtidigt som han skötte alla Uppsalas botaniska
anläggningar tog han sin läkarexamen och siktade sedan
in sig på den professur i medicin som han förutsåg snart
skulle bli tillgänglig i lärdomsstaden.

44 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 2 • 0 7

För behörighet till professur krävdes på den tiden att
man disputerat, och Linné åkte för detta ändamål till
Holland där han vid det lilla universitetet i Harderwijk
framlade sin avhandling om malarians orsak: ”Hypothesis nova de febrium intermittentium causa”. Detta var ett
hastverk, tillkommet enkom som speciminering. Men
även hastverk kan hos stora andar ta en sublim form.
Den engelske läkaren Sydenham skall ha kommenterat den med ett lakoniskt ”Shit!”, vilket inte var ett
värdeomdöme utan en sammanfattning av hypotesen.
Linné hävdar nämligen att frossan orsakas av smuts i
sötvatten, vilken kommer in i blodet och blockerar blodkärlen med frossa som följd. Hypotesen var epidemiologiskt evidensbaserad. Några experimentella studier
omfattade inte avhandlingen klokt nog, eftersom sådana knappast skulle ha godkänts av en etisk kommitté
ens på den tiden.
Linnés misstag var att han – sin iakttagelseförmåga till
trots – inte insåg insekternas roll i naturen. Pollineringen
menade han skedde helt kyskt genom vindarnas fläktar.
Att insekter kunde fungera som sutenörer i blommornas
sexualliv – som han annars beskriver så sensuellt! – föll
honom aldrig in. Begreppet ”blommoråbin” existerade
ej. Myggan som malariavektor övervägde han följaktligen
inte heller.
Åter i Uppsala fick han sin professur efter sedvanliga
akademiska strider. Ett av hans storverk var ”Materia
medica” en katalog över mer än 500 örter som kunde
användas medicinskt och indikationerna härför. Dagens
FASS kan vi se som en uppföljare, som vid jämförelse
inte uppvisar några större framsteg. Dock har indikationerna skärpts sedan dess. Malört rekommenderade
Linné sålunda mot icterus, vätska i lungor, vattenskalle,
njursten, blåssten, bråck, förstoppning och kolik. Trots
tillgången till alla dessa multipotenta örter konstaterar
vår jubilar så småningom desillusionerat att ”Naturen
själv är ofta bästa boten”.
Givetvis finns det vittnesbörd av kritisk natur om Linné.
Hans långsinthet tog sig uttryck i att han ibland namngav frånstötande växter efter sina fiender. Botanikern
och antagonisten Georg Siegesbeck fick därför låna sitt
namn till släktet Siegesbeckia, som utmärker sig genom
sin vedervärdiga lukt. Självbiografin i fyra band uppvisar
snudd på megalomana inslag. Men
den förutan skulle vi inte ha en så
tydlig bild av hans person – jag höll
på att skriva Persson! Ty det är genom självutlämnande uppriktighet
som man blir verkligt intressant. Oavsett gärningen och oavsett man är
Blomsterkung eller Stadsminister.

JOhan Lindberg

