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Kära vänner!
Så var det dags igen för ett nytt nummer 
av Infektionsläkaren. 

Efter en lång rekordmild höst, som varade 
ända fram till slutet av mars, kom till slut 
snön även till Skåne. Tulpaner och påskliljor 
blev lite tilltufsade, men överlevde naturens 
nyck. Vintern längre norrut har, vad jag 
förstår, varit mer normal och i dessa tider 
med många tankar kring klimatförändringar 
tycker jag att det känns rätt skönt.

Men nu är det sommartid sedan en månad, 
dagarna blir allt längre och jag önskar att vi i 
år får njuta av en riktigt fin sommar.

Och hur har det varit på infektionsfronten 
sedan sist? 

Det har ju varit ganska sparsamt med 
influensa i hela Sverige den gångna vin-
tern, i alla fall inte så många patienter som 
behövt sjukhusvård. Det är jag tacksam för 
eftersom vi genomfört en mycket välbehöv-
lig renovering av kliniken och under flera 
månader varit tvungna att dra ner med ¼ av 
vårdplatserna. Vi hade hoppats få renovera 
under sommaren 2007 men besluten tog tid 
och när vi äntligen fick pengar vågade vi inte 
vänta. Pengar avsatta för ett visst år kanske 
inte finns kvar till året därpå. Vi hade inte 
räknat med att det skulle bli mer calici än 
vanligt, så platssituationen har, trots endast 
ett fåtal influensapatienter, ofta varit riktigt 
besvärlig. Men nu med fräschare lokaler och 
lite smartare lösningar är vi förhoppningsvis 
bättre rustade för kommande år. Det gäller 
både för patienternas välbefinnande och vår 
arbetsmiljö. 

Jag kan inte låta bli att fundera över hur 
det blir på våra sjukhus den vintern influ-
ensan verkligen grasserar och kanske calici 
samtidigt. Man kan ju hoppas att det då 
finns både tillräckligt med sängar och per-
sonal. Det börjar bli rätt tjatigt att det ofta 
är så fullt, att mycket läkartid, och därmed 
pengar, läggs på att leta vårdplatser. Som ung 
underläkare var jag bara orolig för att jag 
inte skulle förstå vad som fattades patien-
terna, idag finns ofta också ett stressmoment 
att finna vårdplatser! Det rimmar illa med 
den goda patientsäkerhet och den arbets-
miljö som vi borde kunna ta för givet. Vi får 
fortsätta att protestera mot dumma beslut, 

men också hjälpa till att försöka hitta bättre 
lösningar för att undvika onödiga väntetider 
på undersökningar, vårdplaneringar eller 
vad det nu kan vara. 

Det är, trots allt, tryggt att tillhöra en spe-
cialitet som efterfrågas alltmer. Men i tider 
med ekonomisk åtstramning kan det ändå 
vara svårt att få gehör. Det blir allt viktigare 
att visa att vi är effektiva och då kommer 
jag osökt in på våra kvalitetsregister. De är 
förstås inte lösningen på de problem sjuk-
vården brottas med, men förhoppningsvis 
kan resultaten bidra något till att vi får ökad 
trovärdighet för våra resursbehov. Vi har nu 
över tusen registreringar och rapporterna 
avseende pneumonier utgör redan underlag 
för reflexioner även om antalet fortfarande 
är för få för att man ska kunna dra några 
större slutsatser. Gå in och titta och kom 
gärna med förslag på förbättringar! 

Till sist bara ett par rader om Lund/Malmö”-
processen”. På grund av högljudda protester 
har besluten ändrats till förslag. Men visst 
finns det fortfarande en oro för en toppstyrd 
sammanslagning eller snarare omflyttning 
av verksamheter som både kan slå sönder 
välfungerande vårdkedjor, försämra arbets-
miljön och kosta pengar. Vi får väl hoppas 
att vi landar i ett förbättrat samarbete där 
resurser utnyttjas på ett bra sätt. Hittills 
har infektionssjukvården inte diskuterats 
i detta sammanhang, men eftersom infek-
tionssjukvård är en viktig strategisk resurs 
på alla akutsjukhus måste det enda rimliga 
vara att alla nuvarande infektionsklinikerna 
finns kvar. 

Och detta gäller förstås även i resten av 
landet!

Ha det så bra 
och Väl mött 
på Vårmötet! 

ÅSa 
HallgÅrDe

M
IL

JÖ
M

ÄR

KT ÅKESSONS TR
Y

C
K

E
R

I  

LICENSNUMMER 341093 

M
IL

JÖ
M

ÄR

KT ÅKESSONS TR
Y

C
K

E
R

I  

LICENSNUMMER 341093 

M
IL

JÖ
M

ÄR

KT ÅKESSONS TR
Y

C
K

E
R

I  

LICENSNUMMER 341093 



�

Vetenskapligt program vid
Infektionsläkarföreningens Vårmöte i Lund 7–9 maj 2008

Onsdag den 7 maj
09.30–10.30	 Registrering	och	kaffe

Session 1: Minisymposium: Tuberkulos (sponsor MSD) 
Gästföreläsare Peter Andersen, professor, SSI,  
Köpenhamn

10.30–11.15	 Tuberculosis,	the	global	problem	and	progress		
towards	a	novel	vaccine

11.15–11.30	 Paus
11.30–12.00	 Specific	tests	for	the	detection	of	Tuberculosis	infection	and	

incipient	disease	
12.00–13.00	 Lunch

Session 2:  Symposium:  
Vaskulärt läckage vid svår infektion/inflammation

 Moderator:	Lars	Björck

13.00–13.35	 Streptokocker	och	vaskulärt	läckage	–	Lars	Björck	
13.35–14.00	 Kan	antikroppar	bidraga	till	vaskulärt	läckage?		

–	Fredrik	Kahn
14.00–14.10	 Paus
14.10–14.35	 Heparin-bindande	protein	–	en	tidig	och	överlägsen		

indikator	på	vaskulärt	läckage	vid	sepsis	–	Adam	Linder
14.35–15.00	 Fysiologiska	aspekter	på	vaskulärt	läckage	vid		

infektion/inflammation	–	Per-Olof	Grände	
15.00–15.45	 Kaffe,	utställning

Session 3: Fria föredrag

15.45–16.10	 Tetanus,	patientfall	–	Karin	Holm	
16.10–16.35	 Arabinitol	i	diagnostiken	av	invasiv	candidiasis		

–	Bertil	Christensson
16.35–17.00	 HIV-1	och	HIV-2	i	Guinea-Bissau	–	Hans	Norrgren	
18.45	 Avfärd	till	Trolleholms	slott

Torsdag den 8 maj
Session 4: Symposium: Immunsuppression – en stor utmaning för 

infektionsläkaren! 
	 Moderator:	Gisela	Otto
	 Föreläsare:	Per	Hagstam,	Anna	Holmberg,	Malin	Inghammar,		

Gisela	Otto

08.30–10.15	 Immunsuppressionseffekter	på	immunförsvaret	och		
infektionspanoramat

	 •	Cytostatika											•	Steroider
	 •	Strålterapi												•	Monoklonala	antikroppar	
	 •	Selektiva	immunsupprimerande	medel
	 •	Organtransplantationer,	stamcellstransplantationer
10.15–11.00	 Kaffe,	utställning

Session 5: Framtidens bilddiagnostik, PET mm

11.00–12.00	 Gästföreläsare	professor	Peter	Aspelin	
12.00–13.00	 Lunch

Session 6: Symposium: Maskinfektioner 
 Moderator:	Jonas	Bläckberg

13.00–13.50	 Echinococcos,	diagnostik	och	kirurgisk	behandling		
–	Kristina	Trell,	Karl-Göran	Tranberg,	Erik	Gyllstedt	

13.55–14.30	 Tropisk	eosinofili	–	Jonas	Bläckberg	
14.30–14.45	 Tropikfeberstudien	–	Birgitta	Olsson
14.45–15.30	 Kaffe,	utställning

Session 7: Fria föredrag

15.30–15.50	 Sprutbyte,	i	ett	internationellt	perspektiv	–	Bengt	Ljungberg
15.50–16.10	 Receptorblockerare	vid	HIV-behandling	–	Ulf	Karlsson	
16.10–16.30	 Utdelning	av	årets	Pfizer-stipendium	och	presentation	av	aktuell	

forskning	vid	Pfizer	–	Lars	Nyman
16.30–17.15	 Medlemsmöte
19.00	 Buffé	och	underhållning,	Akademiska	föreningen

Fredag den 9 maj
Session 8: Föredrag
8.30–09.00	 Nosokomial	blodsmitta	–	Anders	Widell	

Session 9: Symposium: VAC-behandling och antibakteriella  
peptider – när antibiotika inte räcker till?

 Moderator:	Per	Åkesson

09.00–09.30	 VAC-behandling	av	postoperativa		
sternuminfektioner/mediastiniter	–	Johan	Sjögren	

09.30–10.00	 Egna	erfarenheter	av	VAC	,	diskussion	om	indikationer,		
vad	vet	vi?	–	Per	Åkesson

10.00–10.30	 Antibakteriella	peptider	–	Artur	Schmidtchen
10.30–11.00	 Kaffe,	utställning
11–15.00	c:a	 Guidad	utflykt	i	Lund	inkl.	lunch	och	eftermiddagskaffe

Organisationskommitté
Lars	Björck,	Bertil	Christensson,	Åsa	Hallgårde,	Anna	Holmberg
Malin	Inghammar,	Bengt	Ljungberg,	Ingrid	Nilsson-Ehle,	Gisela	Otto

Frågor om det vetenskapliga programmet
Bertil	Christensson,	bertil.christensson@med.lu.se,		046-171336
Åsa	Hallgårde,	asa.hallgarde@skane.se,	046-171864

Kongressbyrå/konferenssekretariat
MCI	–	Kristina	Ericsson,	kristina.ericsson@mci-group.com,	046	-	780	00	70
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Björn Olsen är nytillträdd professor i 
Infektionsmedicin i Uppsala. Han är 
även en ledande auktoritet på fågelin-
fluensa, och debattör av samhällsfrågor 
som inte drar sig för att ibland göra 
kontroversiella uttalanden.
Hans stora intresse för ornitologi har 
utgjort en ledstjärna i hela hans kar-
riär, och han har även redogjort för 
detta som Sommarpratare i radio i 
juni 2006.

Det första vi stöter på när vi kliver in 
genom dörren hemma hos Björn 
Olsen i Kalmar är – naturligt-

vis – en stor fågelkikare, som står redo i 
hallen. 

Skolkade för att fågelskåda 
Redan som barn blev Björn passionerat 
intresserad av fåglar och passionen har bara 
blivit starkare genom åren.

Ordet passion är berättigat. Björn berättar 
att han under högstadiet började skolka från 
skolan för att fågelskådningen var det enda 
som ville ägna sig åt.

– Jag tänkte fåglar, jag levde fåglar, minns 
han.

Själva skolgången gick det desto sämre 
med. Betygen rasade. Men Björn var inte 
intresserad av att anta ett erbjudande om 
att gå om nionde klass, så istället gick han 
ut med urusla betyg.

Som 15-åring reste han därefter runt på 
fågelstationer, både i Sverige och utomlands, 
och arbetade bl.a. med ringmärkning.

Imponerande karriär
Idag är Björn professor i infektionssjukdo-
mar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Tidigare innehade han en professur i zoo-
notisk ekologi och epidemiologi i Kalmar, 
samt en adjungerad professur på infektion 
i Umeå. Han är dessutom en av världens 
ledande experter på fågelinfluensa. 

Så, den misslyckade skolgången till trots, 
har han till fullo erövrat den akademiska 
världen. Om man dessutom får reda på att 
Björn under sin barndom vid ett par tillfäl-
len vistades på barnhem, blir man ännu mer 
nyfiken på vad det är för drivkrafter som 
ligger bakom.

Det visar sig att vi under vårt samtal stän-
digt återkommer till fåglarna – de viktiga 
vändpunkterna i Björns liv kretsar kring 
fågelintresset.

räddningen
Björn berättar att han placerades på barnhem 
första gången när han var sex år.

– Mina föräldrar var väldigt unga, och 
de kunde inte klara en stor barnkull, för-
klarar han.

Efter en period där kom han hem igen, 
och det var som vanligt ett tag.

– Vi levde inte i misär och saknade inte 
mat för dagen – men det var ändå inte bra, 
fortsätter han.

Därför blev det så att Björn kom tillbaka 
till barnhemmet igen när han var runt elva 
år. Han minns särskilt att han fick berätta 
för sina klasskamrater att han skulle dit. 
Den här gången stannade han under ett 
och ett halvt år.

– Men jag har aldrig sett mig själv som 
ett offer! Barnhemmet var räddningen för 
mig – där fanns det fasta rutiner, förklarar 
han.

Samtal blev vändpunkt
Efter skolan hade den unge Björn bara ett 
mål med sitt liv: Att se så många fåglar som 
möjligt. Men ett samtal med Göran Wallin-
der – en ikon inom fågelskådarvärlden, 
enligt Björn – förändrade i ett slag detta.

Björn Olsen
– betraktar världen med nyfikna ögon
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– Han sa till mig att jag måste göra något 
av fåglarna, att jag var tvungen att läsa in 
gymnasiet till att börja med. Det blev vänd-
punkten, berättar Björn.

Därför läste Björn in gymnasiet på vux-
enutbildningen. 

– Efteråt sökte jag mig först in på vete-
rinärmedicin, men bytte till medicin efter 
en termin. Då började jag i Uppsala – där 
jag alltså är tillbaka nu.

Det är omöjligt att avstå från frågan hur 
Björn ser på sin bakgrund idag – hur mycket 
den har betytt för honom och för hans sätt 
att se på världen idag.

– Om man tar sig förbi det första hindret 
– inte låter sig bli knuffad ned i rännstenen 
och vägrar att bli ett offer – så blir det istället 
en drivkraft som i sin tur blir startskottet 
till mycket annat, svarar han efter en stunds 
funderande.

allmänmedicin
Från början ville Björn egentligen bli radio-
log.

– Jag gillade bilderna, och tänkte att det 
skulle vara roligt att jobba med dem. Dess-
utom hade man en extra semestervecka – som 
kunde användas till fåglarna, förklarar han.

I stället började Björn på ett FV-block 
som allmänmedicinare när grundstudierna 
var avklarade. Han gick det under tre år.

Men han berättar att han inte tyckte att 
han fick ihop medicinen med naturveten-
skaplig forskning.

– Det var ett stort problem. Jag kände 
mig olycklig och tyckte att jag hade valt 
fel yrke.

Då träffade Björn en kollega – Bo Set-
tergren – som föreslog att han skulle titta 
på borrelia. Fanns det ett samband mellan 
fästingar och fåglar?

– Jag ringde Sven Bergström på mikro-
biologen i Umeå, som är en auktoritet på 
borrelia, och frågade vad han visste om detta. 
Han svarade; kan du komma hit NU? 

– Det var rätt person vid rätt tillfälle! Vi 
blev ”guldgrävare” – det fanns hur mycket 
jungfrulig mark som helst för oss att leta 
i…

Men Björn berättar också att det var i 
samband med detta som han insåg att han 
valt fel FV-block.

– Jag lyckades krångla mig in på infek-
tion istället. Sedan dess har jag varit lycklig 
varenda dag!

– Men jag vill verkligen understryka att 
allmänmedicinen är en mycket bra spe-
cialitet, och att jag lärde mig mycket där, 
tillägger han.

Vetenskaplig anarkist
Det var alltså när Björn kom i kontakt med 
fågelburna infektioner som han lyckades 
förena sina två intressen – fåglar och medi-
cin.

Redan 1983 startade han Stora Fjäderäggs 
Fågelstation utanför Umeå, och 1995 dispu-
terade han med avhandlingen ”Birds and 
Borrelia”. Därefter blev han docent i infek-
tionssjukdomar vid Umeå Universitet.

– Det är det som är så fantastiskt med 
infektionsspecialiteten: Man kan stå med 
ena foten ute i rabatten och den andra på 
kliniken, förklarar han entusiastiskt.

Dessutom drar sig inte Björn för att 
debattera samhällsfrågor, och han kan också 
komma med åsikter som kan upplevas som 
kontroversiella av andra. 

– En sak som jag har lärt mig är att 
egentligen inte lita på någon. Vi drivs av 
primitiva drivkrafter, som de sju dödsyn-
derna och dumhet. Jag är inget undantag. 
Trots den sociala kosmetiken, finns det en 
primitiv grottapa som hugger och biter om 
den känner sig hotad.

– Det blev tydligt de första åren när jag 
forskade på salmonella och campylobacter. 
Vi var vetenskapliga anarkister – vi brydde 
oss inte om några gränser, och det resulte-

rade i att vi kom in på andra discipliners 
områden. Det var inte så populärt. 
– Det blev än mer tydligt när fågelinfluensan 
kom, fortsätter han.

Ville inte förlora ansiktet
Från att ha varit en icke-fråga, resulterade 
fågelinfluensan i en medial explosion över 
en natt, påpekar Björn.

– När det sedan inte blev en pandemi 
– då kritiserade man media. Men ansvaret 
låg ju egentligen hos dem som uttalade sig 
för media! 

Fågelinfluensan blev också en tung poli-
tisk fråga, fortsätter Björn.

– Plötsligt skulle en mängd olika aktörer 
från olika myndigheter uttala sig – utan att 
ha några riktiga kunskaper. Det fick i sin tur 
konsekvensen att sådana som jag upplevdes 
som hotfulla. När man skulle utse sakkun-
niga, fanns det ett medvetet undvikande av 
mitt namn på grund av att jag uppfattades 
som en kontroversiell person.

Enligt Björn innebar uppståndelsen kring 
fågelinfluensan för många att det var viktigt 
att profilera sig.

– Det fanns flera orsaker till det. Den 
första handlade om inflytande. Den andra 
handlade om pengar. Dessutom så var det 
ingen som ville förlora ansiktet. För att 
man inte skulle göra det, var man tvungen 
att uttala sig – trots att man egentligen inte 
kunde något om ämnet. Ett exempel var den 
dåvarande jordbruksministern…

Björn berättar att när debatten pågick 
som intensivast, så tävlade man om var och 
när i Sverige det första spadtaget till en ny 
vaccinfabrik skulle tas.

– Men när man uppfattade att pandemi-
risken sjönk undan för att viggarna slutade 
dö i Oskarshamn, bleknade även dessa 
planer snabbt. Nu har man istället bestämt 
att den ska ligga utomlands, och att vi ska 
köpa vaccin därifrån istället. Vi är tillbaka 
på ruta ett.

– Alla vill så gärna förmedla att det inte 
finns något ont. Men pandemin kommer!

Informationsbrus döljer reella hot
– Den bästa åtgärden man kan göra för folk-
hälsan vore att vissa statliga verk och institut 
försvann eller slogs ihop, anser Björn. 

– De skrämmer upp folk med larmrap-
porter om att allt är farligt – vin, ost, snus, 
akrylamid i maten och så vidare. Det innebär 
att vi blir rädda för allting. Men paradoxen är 
ju att vi – trots alla faror– lever allt längre! 

Problemet med allt det brus som sådan 
här information skapar är, enligt Björn, att vi 

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond utsåg 
Björn till 2007 års stipendiat med motiveringen 
”Med sin ungdoms intresse för fåglar förenat med 
medicinska kunskaper har han aktivt bidragit till 
förståelsen av sambandet mellan naturen och 
människan.”

– Det är den finaste utmärkelse jag någonsin 
fått, säger Björn Olsen stolt.
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inte kan värdera hoten längre, att identifiera 
sådant som verkligen är farligt.

Därmed kommer han in på det ämne som 
ligger honom varmt om hjärtat, och som 
han även skrivit en särskild artikel i denna 
tidning om – befolkningsexplosionen.

– Vad är det som radikalt kan omstöpa 
våra livsvillkor, frågar han retoriskt och 
börjar själv räkna upp svaren:

– Det är 1: En kollision med en annan 
himlakropp, vilket vi inte kan göra så mycket 
åt. 2: Brist på mat eller att vi utsätts för omfat-
tande predation, det vill säga att rovdjur äter 
upp oss. Det sistnämnda alternativet har vi 
ordnat, så det behöver vi inte oroa oss för.

De ultimata frågorna
Den tredje och sista punkten i Björns lista 
är smittsamma sjukdomar.

– Det är dessa tre faktorer som tillsam-
mans reglerar en population – och det gäller 
alla ekosystem, slår han fast.

– Som ett exempel kan jag nämna att 
när jag första gången besökte Sydgeorgien, 
så hade åsnepingvinerna där fått 30 000 
ungar det året. Året därpå fick de tre stycken! 
Denna enorma nedgång berodde i sin tur 
på en nedgång i beståndet av krill.

Befolkningsexplosionen kan leda till att 
människans livsvillkor radikalt förändras.

– De ultimata frågorna är: Hur många 
kan vi vara? Vad kan vi göra för att minska 
nativiteten? 

– Det viktigaste är att satsa på utbildning 
av kvinnor, främst i utvecklingsländerna. 
Det minskar nativiteten, och på köpet mins-
kar det även inflytandet av religioner och 
patriarkala system.

Katastrofala följder
Ekosystemet på ett sjukhus är ”något av 
det mest skruvade som finns”, fortsätter 
Björn.

– Vi har många sjuka som ligger tätt 
tillsammans under ett högt antibiotikatryck. 
Resistenta bakterier kan slå ut det ekosyste-
met. Hittills har vi varit tämligen förskonade, 
men resistenta bakterier kommer att leda till 
att många sjuka som idag räknar med att 
överleva inte kommer att göra det.

Han tillägger att beräkningar ger vid 
handen att vi kommer att vara mellan nio 

och tio miljarder invånare på jorden runt 
år 2050.

Det innebär att vi får stora monokulturer 
som är mycket sårbara. 

– Vissa områden kommer att få brist på 
mat och vatten, och på vissa ställen kommer 
smittsamma sjukdomar att spridas. Följ-
derna kan bli katastrofala!

Marknadsekonomin havererar 
Därför är hantering av antibiotika och anti-
virala medel ett globalt problem – inte ett 
nationellt.

– Och utvecklingen går fort! Vi gjorde 
en studie på Tamiflu under 2007, för att se 
vad som händer när det passerar ett renings-
verk. Den aktiva substansen passerade rakt 
igenom. 

– Det innebär i sin tur att det finns en risk 
att vi inte kommer att kunna använda Tami-
flu när vi verkligen behöver det – alltså vid 
en pandemi. Men när vi hävdade det, tyckte 
en del andra att det var ett långskott. Tycker 
man det om antibiotikaresistens idag?

Björn publicerade en artikel om detta i 
PLoS och Läkartidningen nr 6/08: Skydd vid 
influensapandemi riskerar att undermineras.

– Tamiflu kan vara ett effektivt medel för 
att minska skadorna vid en pandemi. Om 
man överanvänder det mellan pandemier 
försvinner möjligheten på grund av resistens. 
Här havererar alltså marknadsekonomin! 

– Därför borde vi istället köpa loss det 
från Roche, låsa in det och förbjuda all 
användning – tills dess vi verkligen behöver 
det. Jag inser naturligtvis att problem med 
kopior och så vidare återstår att lösa, men 
vi måste ändå försöka!

läraren länk i lång kedja 
Efter att själv en gång ha varit synnerligen 
ointresserad av skolan, är Björn i sin egen-
skap av professor nu lärare för medicinstu-
denter i Uppsala. Det är en uppgift han 
känner starkt för.

– Att undervisa innebär att man är en länk 
i en kedja som består av så mycket kunskap. 
Denna kedja är lika obruten som en släkt-
kedja – när det gäller idéer och tankar – och 
kan gå hundratals generationer tillbaka. 

– Det är så spännande att vara en länk 
i den kedjan – så roligt att veta att när jag 

själv är borta, så kan någon av mina idéer 
och tankar leva vidare, förklarar han.

Han fortsätter med att beskriva att gen-
konstellationer snabbt späds ut.

– Det som kan finnas kvar efter oss i 
tusentals år är en tanke. Har du en tanke 
som kan ”infektera” ett antal hjärnor, kan 
den leva kvar i tusentals år! Det bästa, eller 
värsta, exemplet på det är religioner.

– Och det är detta som gör det så intres-
sant att vara lärare. Är idén tillräckligt bra, 
får den leva till dess att den omvärderas 
genom att ständigt vara utsatt för ifråga-
sättande. Det är den processen som skiljer 
religion från vetenskap.

Med nyfikna ögon
Björns tankar kommer till uttryck i artikeln 
Den intelligenta termiten som finns på sidan 
11 i det här numret av Infektionsläkaren.
Var det som läkare, utbildare eller samhälls-
debattör han skrev den?

– Jag vet inte själv, svarar han.
– Det var alla dessa personer i en syntes, 

eftersom jag tycker att alla de områdena är 
så roliga.

– Höjden av all kunskap är att kunna 
lite om allting. Med det menar jag inte att 
sträva efter något renässansideal – istället 
menar jag att man ska betrakta världen med 
nyfikna ögon. Och det var så som jag skrev 
texten, tillägger han efter att ha funderat 
en stund.

Därmed börjar vår pratstund med Björn 
Olsen närma sig sitt slut. Men det är en fråga 
som är kvar att ställa: Hur många arter har 
han idag på sin krysslista?

– I Sverige är det 415, svarar Björn.
– Globalt rör det sig om mellan tusen och 

tvåtusen arter. Jag räknar inte längre – men 
jag vet vilka det är som jag inte har sett!

Per lUnDBlaD

Höjden av all kunskap är att kunna lite om allting. Med det menar jag 
inte att sträva efter något renässansideal – istället menar jag att man 
ska betrakta världen med nyfikna ögon.

Björn Olsens Sommarprogram kan man 
fortfarande lyssna på, dock utan musik, 
via Internet. Adressen är sr.se/sommar 
och sedan klickar man sig fram till 
juni 2006 via Arkiv. Vi rekommenderar 
varmt att man gör det!

Fotnot
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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 
en uppdatering om det senaste inom närliggande specialiteter. I år blir det en version av den mycket 
populära ST-kurs i akutmedicin som ges på Karolinska sjukhuset i Solna. Den pedagogiska metoden 
är falldiskussioner i smågrupper vilket utnyttjar deltagarnas egna erfarenheter. Efter falldiskussionen 
följer gemensam presentation där ämnesexperter modererar. Områden som kursen täcker är akut 
neurologi, reumatologi, tromboembolisk sjukdom, arytmier samt chock och/eller förgiftningar.

Utbildningen är i år förlagd till vackra Sigtunahöjden, 15 minuter från Arlanda. 
Anmälan senast 15 augusti 2008. Kursavgiften är 5 500 kronor exklusive moms och inkluderar 
inkvartering i enkelrum och helpension. 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 30 personer, så först till kvarn gäller! Bokningsbekräftelse samt faktura 
på kursavgiften kommer att skickas per post.

Preliminärt schema:

Torsdag
10.30–10.45 Introduktion

10.45–12.15 Falldiskussion i grupper

12.15–13.15 Lunch

13.15–15.45 Genomgång

15.45–16.00 Kaffe

16.00–16.15 Sammanfattning

18.30  Middag

Välkomna!
Jonas Sundén-Cullberg, fortbildningsansvarig, Infektionsläkarföreningens styrelse

ANMÄLAN TILL INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGENS HÖSTUTBILDNING ”Akutmedicin”
Sigtunahöjden 25–26 september 2008

Anmäl dig senast 15 augusti till Karin Sjöholm, Hansen, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg.
Mail: karin.sjoholm@hansen.se, blanketten finns tillgänglig på www.infektion.net. 

Det underlättar vår hantering betydligt om du mailar din anmälan. Du kan också faxa 031-755 87 19, 
viktigt att du då anger din e-postadress!

Namn:  ............................................................................................................................................................................................

Arbetsplats:  ..................................................................................................................................................................................

Fakturaadress: .............................................................................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................

Tel:  .....................................................................................................

Verksamhetschefens godkännande:  ....................................

Specialkost/allergi:  ....................................................................................................................................................................

Fredag
08.30–10.00 Falldiskussion i grupper
10.00–10.15 Kaffe
10.15–11.45 Falldiskussion i grupper
11.45–12.45 Lunch
12.45–13.45 Falldiskussion i grupper
13.45–14.00 Kaffe
14.00–14.15 Sammanfattning
14.15–15.00 Utvärdering

Inbjudan till Infektionsläkarföreningens 
fortbildning ”Akutmedicin”

Sigtunahöjden 25–26 september
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Den intelligenta termiten 
Björn OlSen 
Professor i Infektionssjukdomar, 
Uppsala Universitet

Vad har smittsamma infektionssjukdomar 
att göra med täthet, miljö, klimatför-
ändringar och låg biologisk mångfald? 
Väldigt mycket! när smittsamma mikro-
organismer från naturen möter tamdjur 

– populationer som är immunologiskt 
naiva och som dessutom lever tätt ihop – 
uppstår perfekta förutsättningar både för 
genetisk omkombination hos patogener 
och för deras smittspridning. Infektions-
sjukdomar är till sin natur oförutsägbara 
och mycket dynamiska. en smitta idag 
kan vara borta imorgon och ersatt av 
något helt nytt, tidigare för människan 
okänt. redan idag och än mer i framtiden 
kommer epidemier att höra till mänsk-
lighetens värsta problem.

Frågan är inte om, utan när jorden 
går under. Möjliga scenarier är att vi 
kolliderar med en främmande him-

lakropp, eller så sopas allt liv bort av en 
gigantisk puls av gammastrålning från en 
supernova i vår närhet. Oavsett om något 
av detta inträffar, är det definitivt slut om 
cirka fem miljarder år när solen i en sista 
dödsryckning sväller upp till en röd jät-
testjärna som med en storslagen eldstorm 
utplånar hela solsystemet. 

Under tiden som vi försöker förhålla oss 
till dessa ödesmättade framtidsutsikter kan 
vi med ett något annorlunda tidsperspektiv 
ägna en tanke på vad människan under sin 
korta historia redan åstadkommit. De miljö- 
och klimatförändringar som idag får stor 
uppmärksamhet, stigande medeltemperatur, 
smältande isar, utfiskade hav och en accele-
rerande minskning av såväl opåverkad natur 
som den biologiska mångfalden, kan mycket 
väl hamna i paritet med effekterna av den 
senaste stora kometkrocken för 65 miljoner 

år sedan. När de stora dinosaurierna dragit 
sin sista suck rådde kyla och dunkel och 
endast några små tåliga varelser hukade i 
skuggorna. Dessa våra anfäder utvecklades 
sedermera till hela det spektrum av däggdjur 
som idag bebor vår planet. 

Om vi bortser från apokalyptiska döen-
den har olika arter alltid varierat i antal 
över tid. En del har blivit mycket vanliga 
men av yttre faktorer, ofta födotillgång, 
predation eller sjukdomar, reglerats till en 
lägre nivå, för att åter börja öka i antal när 
förutsättningarna förbättrats. Så har det 
fortgått under eoner av tid tills vår egen art, 
människan, påbörjade sin framgångssaga. 
Men har människan verkligen satt dessa 
reglerande faktorer ur spel, så att vi i den 
värld vi skapat är helt frikopplade från de 
lagar som styr alla andra varelser i livets väv? 
Om vi för en stund lägger bort vår kulturella 
fernissa och istället anlägger en evolutionär 
syn på människan så kan vi bättre sätta in 
henne i sitt rätta sammanhang och även 
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Map of Human Footprint

Kartan visar grad av mänsklig aktivitet och påverkan på den omgivande naturen. 
Ju rödare, desto högre påverkan.

förstå vad som påverkar vår vistelse på den 
här planeten. 

Om vi tänker oss jordens historia omräk-
nad till ett dygn har bakterierna funnits 
sedan klockan fyra på morgonen medan 
människan dök upp på arenan för några 
sekunder sedan. Vi har under denna relativt 
korta tid hunnit med över tiotusen genera-
tioner, som strövat omkring och ägnat sig 
åt jakt, gnagande på kadaver och samlande 
av nötter och rötter. De stora farorna då var 
födobrist eller rovdjur som hotade att äta 
upp en och annan av oss. En annan faktor, 
epidemiska sjukdomar, hade ännu inte för-
utsättningar att uppstå, vi var helt enkelt för 
få och för utspridda. De infektioner som 
våra förfäder drabbades av var i huvudsak 
parasitsjukdomar som överfördes inom och 
mellan familjegrupper och stammar. Idag 
spelar predatorerna inte längre någon roll 
för oss – de flesta håller ju faktiskt på att 
försvinna – men undernäringens och sväl-
tens betydelse har inte minskat.

Människans stora genombrott kom när 
vi blev agrara för 10–15 000 år sedan. Vi 
övergick till att stanna på en plats och bruka 
jorden istället för att opportunistiskt traska 
omkring. Vi domesticerade husdjuren, och 
med dem kom de flesta av de epidemiska 
infektionssjukdomarna. Vad få tänker på 
idag är att av de infektionssjukdomar som 
drabbar människan är mer än 70% från 
början zoonotiska, d.v.s. har sitt ursprung i 

djurvärlden och har förts över till oss via en 
serie händelser. Antalet infektionssjukdomar 
är inte statiskt, utan även i vår tid sker nyin-
troduktioner av zoonotiska mikroorganismer 
som exempelvis SARS och de retrovirus som 
ger upphov till hiv/aids. 

Till följd av den agrara revolutionen, som 
för några hundra år sedan följdes av indu-
strirevolutionen och den verkliga husdjurs-
revolutionen, har människan genomgått en 
närmast osannolik populationstillväxt. Vi 
är med våra 6,5 miljarder individer jordens 
näst vanligaste däggdjur. Det är nog bara 
brunråttan (Rattus norvegicus) som klår oss. 
Dessutom har vi efter tiotusen år i männis-
kans tjänst lyckats få en liten djungelhöna 
(Gallus gallus) från Sydostasien att, med 
sina 20 miljarder ättlingar, bli jordens van-
ligaste fågel (tamhönan). Domesticerade 
klövdjur som ko, får och get kan med sin 
miljard vardera också ståta med antal som 
är fullkomligt unikt höga i ett historiskt 
perspektiv. Vi har med andra ord skapat ett 
slags ”domesticerade ekosystem” som består 
av ett stort antal individer av mycket få 
arter. Dessa ”monokulturer” är å ena sidan 
kostnadseffektiva, men å andra sidan är 
de känsliga för yttre hot som smittsamma 
sjukdomar. Dessutom är de inte slutna, utan 

”kommunicerar” med de naturliga ekosys-
temen genom utbyte av parasiter, bakterier 
och virus. Ett gott exempel på detta är ett 
influensa A-virus som lyckas bryta igenom 

barriärerna, från de naturliga värdarna vilda 
simänder, till fjäderfä. Lyckas infektionen, 
cirkulerar viruset en tid innan det blir hög-
patogent och orsakar fjäderfäinfluensa med 
i det närmaste total dödlighet. 

Mänsklighetens befolkningsökning bara 
fortsätter, även om det finns tecken på att 
ökningstakten börjar avta något. Inte desto 
mindre finns det uträkningar som visar att 
vi så snart som år 2050 kan vara omkring 
10 miljarder människor på jorden. Hur 
och var lever alla människor idag, och var 
kommer de att leva i morgon? Om vi för 
en stund antar ett satellitperspektiv och 
blickar ner på jorden ser vi att i Sydostasien, 
Nordamerika, kustnära områden i östra 
Sydamerika, Indien och Europa är tätast 
befolkade. I Afrika söder om Sahara är det 
gott om människor i kustnära regioner 
samt längs de stora floderna, och man tror 
att de 900 miljoner som lever i Afrika idag 
kommer att ha ökat till 2 miljarder år 2050. 
Ett problem som kanske kan komma att 
få lika stor betydelse för sjukdomsutveck-
ling, fattigdom och ojämlikhet i en fram-
tida värld är en accentuerad åldersskevhet 
mellan de olika geografiska områdena och 
befolkningsgrupperna. I korthet kommer 
Afrika att befolkas av människor i de yngre 
åldersgrupperna medan man i många andra 
områden som Sydostasien, Europa och 
Nordamerika får samhällen med en stor 
andel åldringar. 
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Befolkningsökningen kan naturligtvis 
inte gå obemärkt förbi. Redan nu är naturen 
hårt trängd, i så måtto att mängden opå-
verkad natur minskar snabbt, i vår direkta 
närhet likväl som på de flesta håll på jorden. 
Vilka är chanserna att det finns vilda gorillor 
2050? Tittar vi på kartan igen, ser vi att det 
finns stora områden som är nästan obebodda, 
men de stora öknarna, taigan och de arktiska 
tundrorna kommer inte att kunna tas i 
anspråk för den växande befolkningen. Det 
blir för dyrt, och det finns ännu inte teknik 
att säkra vattenförsörjning, förändra mikro-
klimatet eller hålla husdjur. Därför kommer 
vi människor också i framtiden i huvudsak 
att bo i de områden vi redan befolkar, men 
mycket, mycket trängre. 

Vilket angreppssätt vi än har för att 
komma tillrätta med de kommande för-
ändringarna måste vi förstå att befolknings-
ökningen är själva motorn i processen med 
klimathot, miljöförändringar och uppkomst 
av nya epidemiska infektionssjukdomar 
som oundvikliga konsekvenser. Fler män-
niskor behöver mer plats, alltså tas större och 
större områden av dem som går att bebo i 
anspråk. Fler människor kräver mer energi, 
alltså används mer av de icke-förnybara 
energiresurserna. Fler människor kräver mer 
mat, därför hotas haven av utfiskning och 
vi behöver föda upp fler och fler husdjur 
för att säkra vårt eget proteinbehov. Idag är 
utnyttjandet ingalunda rättvist, allra minst 
i ett globalt perspektiv: en minoritet av 
jordens befolkning använder en majoritet 
av resurserna. 

Vi har nu en situation med minskande 
biologisk mångfald, ökande antal män-
niskor, förskjutning och nedbrytning av 
ekologiska barriärer (som ökar) och som 
tvingar människor och djur att vara tillsam-
mans än tätare, som driver människan att 
äta mer ”bush meat” (som snart är slut), 
som i sin tur minskar den biologiska mång-
falden o.s.v, o.s.v. Sammantaget ger det 
evolutionen en ny och okänd spelplan ”att 
testa” hur olika mikroorganismer fungerar 
hos andra djurarter än där de förekommer 
naturligt.

Att förstå ett framtida infektionsscenario 
enbart utifrån ett klimatperspektiv låter sig 
inte göras. Vi måste ha med befolkningsök-
ningen i beräkningen samtidigt som vi tänker 
på de direkta effekterna av klimatföränd-
ringar som ökad temperatur, torka och mer 
regn. Därtill måste vi räkna med indirekta 
effekter som demografi, kulturella mönster, 
tillgång på pengar och folkvandringar för 
att förstå vilka sjukdomar som kommer att 
dominera i olika befolkningsgrupper och 
geografiska områden. Algoritmen vi använ-
der oss av för att förstå framtiden blir alltmer 
komplicerad, nya faktorer kommer till, och 
vad vi inte kan identifiera som viktigt idag 
kommer att vara viktigt i morgon. 

Här finns inte utrymme att diskutera alla 
tänkbara smittsamma infektionssjukdomar 
som kan drabba oss i en värld med ett för-
ändrat klimat. Men om vi för en stund bara 
bryr oss om de stora dragen av överföring 
av smittsamma sjukdomar utkristalliseras 
några mönster. Sjukdomsöverföringen kan 
ske t.ex. med vatten och föda, via luften, 
med hjälp av vektorer eller sexuellt. Dess-
utom finns ytterligare en faktor ha med i 
beräkningen: många av mikroorganismerna 
är så förändrade av människan att de bildar 
en egen grupp, de antropogena patogenerna, 
det vill säga de vi genom vårt levnadssätt 
själva skapat eller modifierat. Hit hör anti-
biotikaresistenta bakterier och högpato-
gena fågelinfluensavirus. Vi har skapat nya 

”antropocentriska ekosystem” och smittvä-
gar som kan komma att få stor betydelse i 
framtiden. Att gräsätare ibland tvingats vara 

”kannibaler” har givit förutsättningar för BSE, 
vi har skapat vattenledningssystem som är 
den viktigaste orsaken till Legionella-smitta, 
de vårdrelaterade infektionerna ökar sta-
digt. Ett överanvändande av antibiotika ger 
ökad antibiotikaresistens, många patienter 
är immunsupprimerade och infekteras av 
organismer som för friska är harmlösa.

Vektorer
Ur ett klimatperspektiv är de vektorburna 
virusinfektionerna av särskilt intresse. De har 
intrikata överföringssystem som omfattar 

vektorn, reservoaren och mikroorganismen. 
Omvärldsfaktorerna är viktiga för överlev-
nad och utbredning av vektorer som insekter 
och fästingar, och för de däggdjurs- eller 
fågelreservoarer som olika mikroorganis-
mer utnyttjar. Eftersom vektorer endast 
hinner med ett begränsat antal bett under 
en årscykel, kan ett varmare klimat öka 
chansen för dem att få ett blodmål. Om 
årsmedeltemperaturen stiger några grader 
är den förutspådda effekten runt exempelvis 
Medelhavet att det blir torrare, vilket kan 
leda till att de fästingburna infektionerna 
kommer att flytta in från de varma torra 
områdena mot högre och fuktigare latitu-
der. Om vi tar fästingburen hjärninflam-
mation (TBE) som exempel, kan det ske 
en gradvis förskjutning både norrut och 
ut mot kuster med ett fortsatt fördelaktigt 
mikroklimat, såsom runt Östersjön. Ur 
ett svenskt perspektiv skulle vi kunna, om 
temperaturen stiger, hitta TBE-infekterade 
fästingar längs Norrlandskusten och kring 
de större sjöarna. Huruvida en enzootisk 
cykel kan etableras beror på närvaron av 
andra aktörer, exempelvis smågnagare som 
är reservoarer för virus.

Hur sannolikt är det då att en sjukdom 
som West Nile feber kommer att få en ökad 
utbredning i Europa? Denna sjukdom orsa-
kas av ett flavivirus som har fåglar som reser-
voar. För några år sedan dök West Nile feber 
upp i Nordamerika, och på mycket kort 
tid spreds viruset från östkusten tvärs över 
kontinenten till Stilla Havet. Den snabba 
spridningen orsakades av att ett gammalt 
virus hamnade på en ny kontinent med 
lämpliga vektorer och lämpliga reservoarer 
utan någon ”flockimmunitet” som kunde 
balansera virusets virulens. Hur sannolikt är 
det då att vi kommer att se samma scenario 
i Europa? Trots att det under de senaste 
årtionden noterats enstaka utbrott hos vilda 
fåglar, hos hästar och i några enstaka fall hos 
människa är det inte troligt att vi kommer 
att se samma explosiva spridning som i 
Nordamerika. Sannolikt balanseras virusets 
förmåga att infektera av den bakgrundsim-
munitet som finns i de fåglar som lever i 

Vilket angreppssätt vi än har för att komma tillrätta med de kommande 
förändringarna måste vi förstå att befolkningsökningen är själva motorn i 
processen med klimathot, miljöförändringar och uppkomst av nya epide-
miska infektionssjukdomar som oundvikliga konsekvenser.
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Någon skillnad?

Europa och Afrika tack vare en mångårig och 
kontinuerlig exposition för viruset.

Däremot finns det andra kandidater som 
mycket väl kan få snabb spridning och fäste 
i Europa på grund av miljöförändringarna. 
Chikungunyaviruset upptäcktes i Tanzania 
1952. Det sprids i en ganska enkel enzootisk 
cykel: människa–mygga–människa, som 
liknar den hos exempelvis Denguefeber. Ett 
varmt och fuktigt klimat tillsammans med 
vattenreservoarer för myggor är förutsätt-
ningen för spridning av viruset. Chikungu-
nya har under de senaste åren orsakat omfat-
tande utbrott med hundratals döda på öar 
i Indiska Oceanen och i Indien. Hösten 
2007 konstaterades viruset ha smittat 160 
människor i Italien. Sannolikt beror den 
snabba spridningen i Indiska Oceanen och 
till Medelhavsområdet på att viruset lyckats 
byta vektor från myggan Aedes aegypti till 
tigermyggan A. albopictus, en art bättre 
rustad för vårt klimat. Trots aldrig så intres-
santa och intrikata biologiska spridnings-
system är det dock knappast troligt att de 
vektorburna infektionerna kommer att bli 
några epidemiska mandråpare, malaria och 
Denguefeber undantagna.

luft
Hur är det då med de luftburna infektio-
nerna? År 2003 fick vi en bra demonstration 
av hur snabbt ett luftburet virus kan spridas. 
Det började med svåra respiratorkrävande 
lunginflammationer som spreds på vård-
inrättningar i södra Kina. SARS orsakades 
av ett coronavirus, som är harmlöst hos 
sina naturliga värddjur. Blandandet av olika 
djurarter på de växande matmarknaderna 
gav goda förutsättningar för smittspridning. 
Sannolikt spred sig viruset från fladdermöss 
till palmmården, som fungerade som mel-
lanvärd, och slutligen efter en serie genetiska 
förändringar till människa. Coronaviruset 

gjorde en resa mellan djurarter och en ny 
zoonos var född. Till slut summerades över 
8300 sjuka människor varav över 800 dog. 
Vår lycka var att SARS smittsamhet var 
låg och smittade blott genom närkontakt 
med sjuka. Dessutom är SARS ett utmärkt 
exempel på vad vi kollektivt kan göra om 
en ny smittsam sjukdom plötsligt dyker 
upp på arenan. På kort tid karaktäriserades 
viruset, smittvägar identifierades och smitt-
spridningen begränsades. Men frågorna vi 
måste ställa oss är om detta kan hända igen 
med ett nytt okänt virus, som på grund av 
vårt sätt att leva kan ta sig över från de vilda 
djuren till oss, och hur kommer scenariot 
att te sig med ett luftburet virus med högre 
smittsamhet än SARS? En av de saker vi 
lär av historien tycks vara att vi aldrig lär 
av historien. Genom ett litet experiment 
kan du testa hur lätt folk glömmer. Fråga 
människor i din omgivning, gärna kollegor 
i vit rock – de borde ju veta, vilket år SARS 
ägde rum, hur många som insjuknade och 
hur många som dog. 

Vatten
Fler människor på jorden kommer att inne-
bära en ökad konsumtion av vår viktigaste 
naturresurs, vatten. Idag står konstbevatt-
ning för två tredjedelar av jordens vatten-
förbrukning. Denna siffra kommer att öka 
i takt med att vi blir fler och behöver öka 
odlingen av grödor. Hälften av jordens 
befolkning måste idag hålla till godo med 
en vattenförsörjning som inte håller måttet 
vad gäller renhet och riklighet. Den globala 
skevheten i resursfördelning syns särskilt 
tydligt i vattenförsörjningen. På många håll 
är vattenbristen överhängande. Idag lever 
fem procent av jordens befolkning med 
en vattentillgång som är otillräcklig. År 
2025 beräknar man att den siffran ökat till 
30% . Bor vi dessutom trångt ökar svårighe-

terna att effektivt avgränsa rent vatten från 
avloppsvatten. På andra håll kommer stora 
grupper människor kommer ha tillgång till 
vatten, men på grund av dåligt fungerande 
kloaksystem kontamineras brunnar och 
renvattensystem. Problemet är att avlopps-
systemen inte är dimensionerade för de 
ökade vattenmängder som blir följden av 
en ökad jorderosion, som i sin tur är ett 
resultat av nedhuggning av skog. I spåren 
av översvämningar kommer vattenburna 
sjukdomar som olika tarmvirus, kolera och 
andra enteropatogener. Inte blir det bättre 
av att en allt större andel av de sjukdoms-
orsakande tarmbakterierna på sikt blir mer 
och mer resistenta mot antibiotika. 

antibiotikaresistens
Vad har då antibiotika med miljö och klimat 
att göra? Om vi återigen tar befolkningsök-
ningen som utgångspunkt kommer mänsk-
ligheten i framtiden att konsumera allt mer 
antibiotika. Idag används 100–200 000 ton 
i världen, en siffra som med ökad befolk-
ning och en ökad efterfrågan på animaliskt 
protein kommer att öka. Täta djurbesätt-
ningar, oavsett om det är räkor i Thailand 
eller fjäderfä i Vietnam, underlättar genom 
monokultur och trångboddhet för sjukdo-
mar som man försöker att motverka med 
antibiotika. Att dessutom de sista resterna av 
Sydostasiens havsnära regnskogar får stryka 
på foten för de växande räkodlingarna gör 
inte saken bättre, antingen det rör sig om 
utplåning av natur, risk för översvämningar 
eller ökad antibiotikaresistens. Många av de 
antibiotika vi använder idag är syntetiska 
eller semisyntetiska och saknar nedbrytande 
system i naturen. Dessa antibiotika acku-
muleras därför, med en överhängande risk 
för resistensutveckling. Egentligen har det 
inte så stor betydelse om vi utsätter en räka 
eller en kyckling för antibiotika, till slut 
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når den resistenta bakterien fram till oss. 
Det finns ytterligare en faktor vi måste ta i 
beaktande och som infektionsmedicinen har 
ett särskilt ansvar för. På samma sätt som 
man har förlagt produktionen av textilier 
till utvecklingsländer som är mindre nog-
räknade vad gäller miljökrav har flera stora 
läkemedelsbolag förlagt sin produktion av 
läkemedel till sådana länder. Reningsver-
ken är inte avpassade för att ta hand om 
läkemedelsrester; till exempel fann man i 
vattnen nedströms ett reningsverk i Hyde-
rabad i Indien halter av ciprofloxacin på 3 
mg/L. Det är en nivå som är direkt toxisk 
för högre djur och medför en överhängande 
risk för resistensutveckling hos bakterier. 
Under de senaste åren har det tillkommit 
mängder med bokstavskombinationer som 
betecknar nya varianter av antibiotikaresis-
tens. Antibiotika är alltså biologiskt aktiva 
substanser även i vår miljö. Därför måste 
vi ta med dem när vi diskuterar miljöför-
ändringar. Frågan är om vi efter knappt 60 
års användande av antibiotika på grund av 
vårdslöst användande redan håller på att 
förlora detta viktiga vapen i kampen mot 
infektionssjukdomarna? 

Sambanden mellan människan, miljöho-
ten och infektionssjukdomarna är djupare 

och mer mångfacetterade än vi vill och 
orkar inse. Egentligen handlar det om vilken 
syn vi har på människan. Är vi sociala och 
kulturella varelser som alienerat oss från 
rollen som biologiska varelser? När jag gick 
i grundskolan på 1970-talet fanns det två 
saker som vi lärde oss vara rädda för. Det 
ena var atombomben, och skulle det smälla 
fick vi lära oss att vi skulle krypa in under 
skolbänkarna, en åtgärd som möjligen skulle 
fördröja kremeringen med någon millise-
kund. Det andra var befolkningsexplosionen. 
Då var vi knappt tre miljarder. På trettio år 
har vi blivit mer än dubbelt så många, men 
i omvänd proportion till frågans betydelse 
har diskussionen om befolkningsökningen 
avstannat. Under många år har det inte varit 
politiskt korrekt att ens föra upp frågan på 
agendan. Vi måste införa begreppet eko-
logisk bärkraft och fråga oss hur många 
människor den natur vi lever i idag kan 
försörja. Om lösningen är ett avstannande 
av befolkningsökningen har vi ett stort etiskt 
dilemma att hantera. Hur skall familjepla-
neringen genomföras? Hur många skall vi 
vara, var skall vi bo och hur mycket av de 
ändliga resurserna får vi ta i anspråk?

Om vi nu tror att befolkningsexplosionen 
är motorn bakom de problem vi redan har 

och kan förutsäga för framtiden, vilken av 
alla sociala faktorer kan vara den viktigaste 
för att bromsa befolkningsökningen? Sanno-
likt utbildning av kvinnor. Man behöver inte 
vara ett geni för att inse varför utbildning av 
kvinnor ger minskad nativitet. Även om det 
går långsamt får man ytterligare en positiv 
effekt, nämligen att i länder med hög och 
likvärdig utbildningsnivå mellan könen får 
de patriarkala systemen mindre inflytande. 

En annan viktig grundsyn är solidaritet. 
Vad händer när dagens utvecklingsländer, 
kräver lika stora resurser som vi har idag 
eller när det inte längre är politiska flyktingar 
utan en ännu större mängd klimatflyktingar 
som knackar på dörren? Då kommer vår 
solidaritet verkligen att prövas. Skall män-
niskan få ytterligare tre ”jord-sekunders” 
existens som en framgångsrik djurart, måste 
vi leva lagom många i någorlunda balans 
med de ekologiska systemen. I annat fall 
är vi förlorade och kommer att ansluta oss 
till kabinettet av utrotade arter, tillsam-
mans med dinosaurier och andra som gått 
före oss. 

Tack till Staffan Ulfstrand, Johan Elmberg 
och Ingvar Eliasson för värdefulla synpunk-
ter. ■

Två exempel på framgångsrik evolution: En välanpassad art med lång historia och långsam 
utveckling, en expansiv art med kort historia och explosionsartad utveckling, med utbred-
ning i så gott som alla ekosystem, med allvarliga konsekvenser som följd. Bilden tagen på 
Darwins Galapagos, april 2007. Foto: Ingvar Eliasson.
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En infektionsläkares erfarenheter av 
arbete på ett landsortssjukhus i Uganda



Min bakgrund 
Infektionsläkare och venereolog. Startade 
och drev venereologmottagningen på infek-
tionskliniken i Halmstad. Pensionär sedan 
januari 2007.

Min första kontakt 
med Bamu Hospital i Uganda
Sonen Hampus, medicinstuderande vid 
KI, gjorde 2005 ett projektarbete vid barn-
kliniken i Kampala. Mot slutet av hans 
tjänstgöring besökte jag honom och vi gjorde 
en resa i södra delen av landet. Genom 
Hampus kontakter i Kampala inbjöds vi 
att besöka Bamu Hospital, 170 km söder 
om Kampala. På Bamu mötte vi doktor 
Elly Muhumuza, ugandisk läkare, som bad 
oss återkomma till sjukhuset för att hjälpa 
honom med vardagsarbetet. Som ende läkare 
var han jour dag som natt sedan 10 år och 
medgav att han ibland kände en viss trötthet. 
Hampus och jag fann förslaget lockande 
och samtyckte.

Under 2006 tryckte Elly på och und-
rade ”när kommer ni?”. Min ansökan om 
registrering som läkare i Uganda tog tid, 
men var klar hösten 2006. För Hampus del 
krävdes ingen registrering, eftersom han var 
medicinstuderande och skulle arbeta under 
Ellys och min handledning. Jag utlovades 
kost och logi och var inte knuten till någon 
NGO. Den 2 mars 2007 började jag min 
tjänstgöring, Hampus, som då börjat sin AT, 
kunde ansluta först i början av maj. Dot-
tern Mette, medicinstuderande i England 
på fjärde året, kom till Bamu under sitt 
påsklov i april 2007.

Förberedelser
Verksamheten på Bamu Hospital omfat-
tade mycket mer än infektionssjukdomar, 
tropiska sjukdomar och venereologi. Den 
obstetriska delen var stor liksom traumato-
login och akutmedicin. För att bredda mina 
kunskaper auskulterade jag under januari 
och februari 2007 vid Länssjukhuset, mest 
på Förlossningsavdelningen och på Central-
operation, men även på akutmottagningen 

och på barnakuten. På kvinnokliniken lärde 
jag mig göra kejsarsnitt enligt ”the Misgav 
Ladach Method”. Mina litteraturstudier 
omfattade tropikmedicin, allmänmedicin, 
akutmedicin och obstetrik/gynekologi. 

ebolautbrott
I augusti 2007 dök misstänkta fall av Ebola 
haemorrhagisk feber (EHF) upp i västra 
Uganda i gränsområdet mot Kongo. Blod-
prover sändes till Sydafrika, men testades 
negativa för EHF. Nya kliniska fall dök upp 
under september–november, CDC engage-
rades och satte upp en förbättrad serologi. 
Denna visade att det aktuella Ebolautbrottet 
orsakats av en ny, fjärde, Ebolastam. CDC 
öppnade ett Ebolalaboratorium i Entebbe, 
alla tidigare fall och nya var positiva i det 
nya testet. Många aktörer såsom WHO och 
MSF engagerade sig i utbrottet, som ebbade 
ut i början på december – slutfacit 149 fall 
varav 37 döda, mortaliteten 25% var lägre 
jämfört med tidigare Ebolautbrott. Jag och 

Mette planerade att resa ner till Bamu för 
vår andra sejour i mitten av december och 
följde Ebolaförloppet ingående. På Bamu 
Hospital fanns inga förberedelser för att 
vårda patienter med EHF eller möjlighet 
till effektiv isolering. När misstänkta fall dök 
upp i landet även utanför gränsområdet mot 
Kongo i början av december, tvekade vi att 
resa ner, men epidemin dog ut, och vi kunde 
resa till Bamu som planerat, Mette för fyra 
veckor, hennes jullov, jag för sju veckor. 

Uganda och Bamu
Uganda är ett låginkomstland med hög 
mödra- och barnadödlighet. Andelen hiv-
infekterade var mycket hög i början av 
90-talet, men genom olika insatser (Absti-
nence, Be faithful, Condome) kunde siff-
rorna vändas. I dag uppges 6% av den vuxna 
befolkningen vara hiv-infekterad, siffrorna 
är förstås osäkra. Bamu Hospital ligger i 
utkanten av den lilla byn Matete, 40 km 
”rough road” från närmsta stad Masaka. 

Kaj jOSeFSSOn
Pensionerad infektionsläkare
Halmstad

Författaren och doktor Elly går rond på den kvinnliga avdelningen. På grund av arbetsbelastningen 
blev det rond endast varannan dag med start kl 18–19. Jag har pannlampan i beredskap om 
utifall att elektriciteten skulle brytas, vilket hände alltför ofta – ja, dagligen.
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Masaka har ett större sjukhus, där finns 
också organisationerna Uganda Care och 
TASO (The Aids Support Organisation) 
som påbörjar och administrerar bromsme-
dicinering till behövande. Befolkningen i 
Mateteområdet är fattig, majoriteten arbetar 
på banan- och kaffeplantager, arbetslösheten 
är hög. Barnafödandet är högt. Analfabetism 
är vanlig framförallt bland kvinnor. Våld är 
vardagsföreteelser, något som tydligt märktes 
bland Bamus akutfall. 

Bamu Hospital
Bamu är ett privat fattigsjukhus, som ägs av 
Elly och hans hustru Winnie. Under de tio 
år som sjukhuset funnits har det successivt 
utvidgats och byggts på. Det rymmer i dag 
en stor öppenvårdsmottagning med 30–
40–50 patienter per dag, cirka hälften akut 
sjuka, varav många är barn. Mottagningen 
har två undersökningsrum, ett laboratorium, 
ett behandlingsrum och ett akutrum. Elly 
och Winnies bostad är en del av mottag-
ningsbyggnaden. Förlossningsavdelningen 
har fyra sängplatser och ett förlossningsrum. 
Antalet normalförlossningar är c:a 40 och 
antalet kejsarsnitt c:a 25 per månad. Övriga 
obstetriska ingrepp är abortutrymningar, 
operation för extrauteringraviditet, bäck-
enabscesser, ovarialcystor, hysterectomier. 
Inga legala aborter tillåts i Uganda.

Sjukhuset har 60–80 vårdplatser fördelade 
på tre salar för män, kvinnor och barn. Barn-
salen kan rymma 30–40 barn. sex tvåbädds-
rum används för nyopererade patienter och 
för isolering av postoperativa infektioner. 
Ytterligare åtta tvåbäddsrum finns för pri-
vatpatienter men används också för isolering 
vid t.ex. tuberkulos. Operationsavdelningen 
är relativt modern – en stor sal med bra 

operationsbord och lampa, oxygenator och 
elektrisk sug men möjligheterna för preope-
rativ handtvätt är undermålig.

För mig som tillfällig läkare finns ett gäst-
hus intill mottagningen med två sovrum, 
toalett och dusch. Alla måltider intog vi 
tillsammans med Elly och hans hustru som 
båda stod för matlagningen. 

Personal
Sjukhuset har åtta sjuksköterskor och två 
barnmorskor varav den ena är utbildad hiv-
rådgivare. Hon administrerar också ART till 
hiv-positiva mammor och deras nyförlösta 
barn vid förlossningen. En väsentlig del av 
arbetet på Bamu utförs av sjuksköterskeele-
ver, 30 första- och 30 andraårselever. De får 
sin praktiska del av utbildningen vid Bamu, 
den teoretiska delen får de genom tillresta 
lärare från Masaka. Övrig personal är grind-
vakter, nattvakt med k-pist, städpersonal och 
vattenhämtare. Sjukhuset får allt sitt vatten 
i 20-litersdunkar från en brunn i närheten, 
vattenkvaliteten är god. Winnie sköter sjuk-
husets administration och ekonomi.

laboratoriet
Två BMA sköter laboratoriet. När jag kom 
till Bamu fanns endast ett äldre mikroskop 
med spegel och oanvändbart 100x-objektiv. 
Länssjukhuset i Halmstad donerade två väl-
fungerande mikroskop. Tjock droppe färgas 
enligt Field. Halmstad-mikroskopen möjlig-
gör malaria-, tb-, gonorrédiagnostik och wet 
smear. Tunna blodutstryk för malariadiag-
nostik färgade enligt Field’s metod fungerade 
aldrig och Giemsafärgning av blodutstryk 
var alltför tidsödande för att kunna användas 
i praktiken. Den metylenblålösning jag tagit 
ner har gjort gonorrédiagnostik på flytning 

och ögonsekret möjlig. Laboratoriets övriga 
analyser är Widal, Brucella-antigentest, hiv-
test, RPR, blodgruppering (oftast fanns blod 
att tillgå), blodsocker, Hb (gammalmodig 
kolorimetrisk metod), urintest för protein, 
socker och mikroskopi av sediment.

Ultraljud
Vid mina kontakter med Elly före nerresan 
framkom att han önskade förbättra sjuk-
huset med ultraljudsdiagnostik. Närmsta 
sjukhus med US-scanner och röntgen finns 
i Masaka, kostnaden för transporten dit var 
ofta en begränsande faktor för patienterna. 
Jag inköpte och tog ner en ny Kinatillver-
kad US-scanner. Kostnaden (5 500 USD) 
delades av Elly och en grupp läkare från 
Halmstad. Varken jag eller Elly hade till-
räckliga kunskaper i ultraljudsdiagnostik, 
varför en US-utbildad barnmorska från 
Masaka anställdes på Bamu och kommer 
dit två eftermiddagar i veckan.

Sjukdomspanoramat
Området runt Matete är tungt belastat av 
falciparum-malaria och en väsentlig del av 
de akut sjuka är barn under fem år med 
svår malaria, ofta med grav anemi och 
”respiratory distress”. Är barnet dessutom 
”malnourished” försämras prognosen. Pneu-
monier, gastroenteriter med varierande grad 
av dehydrering, tyfoidfeber, abscesser (tro-
pisk pyomyosit) och aids-komplikationer 
är vanliga. Jag tog även emot patienter med 
t.ex. meningit, tetanus och brucellos. Bränn-
skador och trafikolycksfall är vanliga, oftast 
sårskador men också skallfrakturer. Elly 
gjorde fyra splenectomier p.g.a. traumatisk 
mjältruptur under mina sex månader på 
Bamu. Extremitetsfrakturer såg jag förvå-

Behandlingsrummet där de svårt sjuka barnen med malaria och anemi 
behandlas med i.v. kinin och blodtransfusion.

Trillingar, förlösta med sectio av författaren. Barnmorskan stoppar in 
navelvenskatetrar. Trillingarna överlevde och skrevs ut efter tio dagar.
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nande sällan, de togs oftast om hand av ”tra-
ditional healers”. Många söker Bamu också 
för ”trivialare” åkommor som värk, bråck, 
hudutslag, hjärtinkompensation, hypertoni, 
nefrotiskt syndrom, STI. Graviditetskontrol-
ler och graviditetskomplikationer är förstås 
vanliga i ett område där en kvinna ofta föder 
fem till tolv barn under sin livstid.

Obstetrik
På förlossningsavdelningen på Länssjukhuset 
i Halmstad lärde jag mig göra kejsarsnitt 
enligt en metod utvecklad av Dr Michael 
Stark på ”the Misgav Ladach Hospital” i 
Jerusalem. Gunnar Holmgren och Lennart 
Sjöholm beskriver metoden i en manual 
(Travel Report for SIDA consultancy mis-
sion, April 9–19, 1995) dessutom finns en 
instruktiv DVD av samma team att tillgå. 
Jag tog metoden med mig till Bamu, Elly 
anammade den direkt. ”The Misgav Ladach 
Method of Caesarian Section” har många 
fördelar jämfört med den vanliga sagittal-
snittmetoden, bl.a. mindre blödningskom-
plikationer, går snabbare att utföra, ger färre 
infektionskomplikationer, tillåter tidigare 
mobilisering och hemgång. Elly och jag 
gjorde under mina månader på Bamu alla 
kejsarsnitt enligt Misgav Ladach-metoden, 
ingen mamma avled. Som förväntat såg vi 
en del postoperativa infektioner, flertalet 
gick tillbaka på dränering och antibioti-
kabehandling. Standardbehandlingen post 
sectio var gentamicin/kloramfenikol och vid 
högre infektionsrisk tillägg av ceftriaxone. 

Snitten var nästan alltid akuta och gjordes i 
narkos; ”ketamine-diazepam-atropin” var en 
välfungerande kombination. Andra obstet-
riska ingrepp var operation för extrauterin 
graviditeter och dränering av bäckenabsces-
ser efter ”backyard abortions”.

annan kirurgi och tandextraktioner
Operation för ljumskbråck, epigastriebråck 
och navelbråck är vanligt förekommande. 
Operation för testistorsion, circumcision, 
splenectomier, dränering av abscesser med 

oftast imponerande utbyte är också en del 
av vardagen. Tandläkare finns i Masaka, 
men patienterna i vårt område har sällan 
råd med transport eller avgift för tandbe-
handling. 10–15 patienter kommer dagligen 
till Bamu för tandextraktion som utförs i 
lokalanestesi. Genom givmilda halländska 
tandläkare kunde jag fylla på Bamus förråd 
av tänger och hävlar.

ett våldsamt samhälle
Förutom trafikolycksfall såg jag nästan dag-
ligen skador av misshandel, ibland med 
dödlig utgång och våldtäkt på unga flickor. 
Patienter som utsatts för ”assault”, ”rape” 
eller ”defilement” kom via polisen för under-
sökning och polisintyg. 

Praktiska förbättringar
Den främsta förbättringen är sannolikt intro-
duktionen av den israeliska metoden för 
kejsarsnitt. En annan obstetrisk förbättring 
var införandet av ”Kiwi”-sugklockan för 
vakuumextraktion. Jag hade flera använda 
sugklockor med mig från förlossningen i 
Halmstad. Där var klockorna engångs, på 
Bamu blev de flergångs genom att renas i 
antiseptisk lösning. En liten batteridriven 
doppler för registrering av fosterhjärtslagen 
blev använd dagligen. Det två mikroskopen 
med tre reservlampor vardera lyfte laborato-
riet väsentligt, liksom metylenblåfärgningen 
av utstryk för gonorrédiagnostik. En liten 
monitor för registrering av EKG och arte-
riellt pO2 under operation blev standard vid 
alla operationer och fungerade utmärkt. En 

Förlossningsrummet klockan tre på morgonen. Barnmorskan Christine i vitt har just förlöst en 
kvinna i skenet från fotogenlampan, Hampus lyser upp med pannlampan och tre sjuksköterske-
elever assisterar.

Doktor Elly undervisar Mette i hur man gör en utrymning och skrapning efter ett inkomplett 
missfall.
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viktig förbättring var införandet av pannlam-
por (diodtyp) med laddningsbara batterier. 
Pannlamporna uppfattades initialt som lite 
”töntiga” av Elly, men blev snart Ellys och 
min rutin att ha på vid alla ingrepp nattetid 
– elavbrotten, ofta timslånga, förekom en 
eller flera gånger dagligen. En reservgenerator 
med begränsad kapacitet fanns, men det tog 
alltid en stund innan den blev aktiverad och 
den fungerade inte alltid. Dieselbrist i landet 
under oroligheter i Kenya medförde också 
stor sparsamhet med generatorkraften. 

Enkla plastfickor i olika färger underlät-
tade för personalen att finna journaler på 
inneliggande patienter. Blå plastfickor för 
män, röda för kvinnor och gula för barn 

minskade tiden för letande efter journaler 
och ökade träffsäkerheten. 

”The Quinine Clock” – i.v. kinin var 
standardbehandling vid svår malaria och 
skall ges med åtta timmars intervall. Sjukskö-
terskeeleverna hade svårigheter att räkna ut 
när doserna skulle ges. En enkel pappklocka 
där tiden för första dos kinin ställdes in och 
där man sedan lätt kunde utläsa hur dags 
dos två och tre skulle ges ledde till ökad 
precision i administreringen. 

att arbeta med mina barn
Två av mina barn är medicinstuderande och 
vi fick förmånen att arbeta tillsammans på 
Bamu. Elly var en god handledare, som ville 

och kunde dela med sig av sina kunskaper, 
särskilt inom kirurgi och obstetrik. Han ville 
att ungdomarna skulle få se så mycket som 
möjligt och själva utföra praktiska moment 
som suturering, dränering av abscesser, lum-
balpunktion med mera och alltid assistera 
vid operation och förlossning. Själv kunde 
jag handleda dem under deras mottagningar 
och vid våra ronder samt lära dem mikro-
skopera. Det var uteslutande positivt att se 
varandra i aktiv yrkesutövning och mycket 
berikande att dela alla vardagens svårigheter 
och glädjeämnen. 

Sammanfattning
Arbetet på Bamu Hospital var hela tiden 
intressant och bjöd på många överrask-
ningar, men det var också slitsamt, fysiskt 
såväl som psykiskt. Döende barn, grav 
undernäring, mänsklig misär och bottenlös 
fattigdom hörde till vardagen. Påfrestande 
var också den bristande jämställdheten 
mellan könen. Kvinnornas jämställdhet 
känns mycket avlägsen. Att leva i ett land 
med svag infrastruktur och med manifest 
korruption gav nya erfarenheter och ökade 
min uppskattning av det svenska samhäl-
let. Att se infektionssjukdomarna i hela sin 
bredd, få använda sina medicinska kun-
skaper där behovet är stort och påtagligt 
och att lära sig nytt efter pensioneringen, 
var stimulerande. Att arbeta tillsammans 
med Elly och hans medarbetare, och med 
mina barn, var fantastiskt. Att med relativt 
små medel få bidra till förbättringar, för-
hoppningsvis bestående, på detta afrikanska 
sjukhus kändes privilegierat.

Arbetet på Bamu Hospital tillhör de mest 
positiva upplevelser jag har som läkare. ■

Doktor Elly, Mette och författaren gör kejsarsnitt.Behandlingsrummet, Syster Immaculate kontrollerar att 
blodtransfusionen går som planerat.

Mette, författaren och doktor Elly rondar på barnsalen
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Det talas och skrivs mycket om den kli-
niska forskningens långsamma död i Sve-
rige, något som tycks ha gått vårt ämne 
förbi obemärkt. I detta nummer av Infek-
tionsläkaren kan jag presentera ytterli-
gare tre disputander och deras avhand-
lingar, alla klart kliniskt orienterade med 
support från angränsande laboratoriedis-
cipliner, ett samarbete som är förutsätt-
ningen för framgång. Utan hängivna kol-
legor inom t.ex. bakteriologi, virologi och 
immunologi skulle vi stå oss slätt i såväl 
den kliniska vardagen som vetenskapliga 
studier. Detta är något vi borde framhålla 
vid varje tänkbart tillfälle.

Görans avhandling baseras på immunolo-
giska studier, Calle har samarbetat med 
framstående mikrobiolog, medan Jonas 
tagit del av resultat från intensivvården och 
lierat sig med forskare med hög cellbiolo-
gisk kompetens.

göran jönsson synes ha varit Skåne trogen 
sedan födelsen bortsett från uppdrag för 
SIDA för att studera snabbdiagnostik av 
öppen lungtbc varvid han fick mersmak för 
infektionsämnet och tjänstgör nu sedan 
drygt 10 år som infektionsläkare i Lund. 
Göran har fyra pojkar med hustrun Jessica. 
På fritiden (om det nu blir sån med fyra 
grabbar) spelas det fotboll och tennis, när 
familjen inte är ute och reser, vilket är ett 
annat intresse. Förutom infektionsmedicin 
i snäv definition är Göran engagerad i rese-
medicin och undervisning. Hans ansvars-
område gäller patienter med infektions-
känslighet med tillhörande immunbrist-
mottagning som klokt nog sorterar under 
infektion i Lund (där det hör hemma, min 
anteckning), vilket återspeglas med önskad 
tydlighet av Görans publikationslista. 

Göran disputerade inom området infek-
tionsimmunologi på en avhandling med 
tileln “Studies on hereditary C2 deficiency: 
Frequent occurrence of servere infections, 
atherosclerosis and reumatologic manifes-
tations” i november 2007 med professor 
Reínhard Wurzer som opponent. Huvud-
handledare var professor Lennart Trueds-
son med benäget bistånd av Jean-Henrik 
Braconier. Avhandlingen är ett utmärkt 
exempel på att samarbete mellan klinisk 
och preklinisk forskning ger lyckade resul-
tat. Allra bäst är om den kliniske forskaren 

även behärskar den prekliniska metodolo-
gin, vilket är fallet med Göran, som arbetat 
även på immunologen i Lund. Göran har 
således studerat hereditär komplementpro-
tein 2-brist (dvs. C2-brist) med avseende på 
klinik, associerade sjukdomar såsom bind-
vävs-, och hjärtkärlsjukdomar och redogör 
för en pågående vaccinationsstudie avse-
ende pneumokocker och HI, vilket förefaller 
logiskt då infektioner med dessa bakterier 
drabbar särskilt dem med C2-brist.

Sannolikt finns i Sverige ca 40000 perso-
ner med någon form av primär immunbrist-
sjukdom – de allra flesta odiagnostiserade 
– och kanske ännu fler med sekundära 
brister, paradoxalt nog beroende på fram-
gångar för behandling av vissa tumörer och 
autoimmuna sjukdomar liksom patienter 
som transplanerats. Det är inte helt lätt att 
hålla reda på det hundratal av immunbrist-
tillstånd som finns beskrivna. Kliniken kan 
vara snarlik – åtminstone för den oinvigde 
antingen det nu är fråga om granulocy-
topeni, cellulär T- och /eller B-cells- eller 
fagocytdefekt eller någon variant av kom-
plementbrist. Det är ytterst framsynt av 
infektionsläkarna att så många valt att 
subspecialisera sig på individer med ned-
satt infektionsförsvar; här finns spännande 
arbetsuppgifter och oanade forskningsmöj-
ligheter för den vetgiriga(e).

Calle Spindler är specialistläkare på Solna 
(som vi på Huddinge säger). Han skrev 
sin sammanfattning till Infektionsläkaren 
i spänd väntan på det tredje barnet. Hans 
intresse gäller således luftvägarnas inflam-
matoriska sjukdomar. Calle är unik då han 
flitigt bronkoskoperar och energiskt försö-
ker övertyga klinikledningen om nya sätt 
att förbättra vården av dessa patienter. 
Han har också haft tydliga synpunkter på 
ledningsstrukturen vid Stockholmkliniken, 
ett seglivat ärende som lätt skulle platsa i 
Guinness Book of Records. Calle ingår även 
i den grupp som lämnat riktlinjer för hand-
läggning av samhällsförvärvad pneumoni.

När han inte arbetar snickrar han på famil-
jens hus i Saltsjöbaden, umgås med de 
sina, planerar huruvida han skall cykla till 
jobbet (2 mil) eller inte. En av hans åter-
kommande drömmar är hur livet skulle te 
sig som rocklegend. (Legend hoppas jag 
också att bli när jag snart går i pension, 
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Tre (re)produktiva kollegor med framgång
fast jag blir nog bara Legend to Figure 187 
i källaren.)

Calle fullföljer en synnerligen framgångs-
rik forskningslinje vid Solnakliniken, som 
resulterat i en lång rad avhandlingar, som 
behandlat karaktärisering av svåra luft-
vägsinfektioner med avseende på klinik, 
diagnostik, behandling, prevention och 
utvecklande av vaccin. Dessa studier har 
haft avgörande betydelse för våra kunska-
per och handläggningen av svåra pneumo-
nier. Calle disputerade i februari 2008 på 
en bok med titeln”Diagnosis, prognosis 
and prevention of severe pneumococcal 
disease”. Huvudhandledare var Åke Ört-
qvist och bihandledare Jonas Hedlund och 
Birgitta Henriques-Normark. Mats Kallin 
har figurerat í kulisserna (som väntat), 
medan professor Wim Boersma från Hol-
land kallades in som opponent för att ge 
disputationsakten internationell glans.

jonas Sundén-Cullberg är specialistläkare 
vid Huddingesiten. Även han har en stor 
familj bestående av hustru, tillika läkar-
kollega, och tre småttingar. Familjen flyt-
tade nyligen till ett hus i Rönninge med 
betydande utvecklingspotential för den 
händige. Grannarna inklusive familjen Treu-
tiger väntar med spänning på vad som 
skall hända med huset. Friluftsliv är annars 
familjens signum, helst långa fjällvand-
ringar om möjligt nära stup. Som tonåring 
i Uppsala var mopeden och segelbåten 
livets mening. Segling står fortfarande på 
menyn. Resor till exotiska länder, gärna 
oplanerade om Jonas får råda, konkurrerar 
med Mullevandringar.

Jonas fångades upp av Calle Treutiger som 
också är hans huvudhandledare med Anna 
Norrby-Tenglund som betydande bihandle-
dare och eminensen Jan Andersson som 
inspiratör. Avhandlingen “On the role of 
HMGB1 and resistin in severe sepsis and 
septic shock” försvarades i februari 2008. 
Prof. Anders Åneman från Göteborg var 
opponent och hittade ett och annat guld-
korn bland alla tabeller och kurvor. 

Svår sepsis och särskilt septisk chock med 
organsvikt utgör en vanlig dödsorsak på 
våra intensivavdelningar även om obser-
vansen och behandlingsmöjligheterna för-
bättrats. Det är ruskigt att uppleva hur en 
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Människans försvar mot främmande ämne 
(t.ex. bakterier och virus) är uppbyggt 
kring den medfödda och den förvärvade 
immuniteten. Till den medfödda immuni-
teten räknas bl.a. olika barriärer såsom 
huden och slemhinnor. andra viktiga delar 
är komplementsystemet och fagocyter. 
Komplementsystemet består av ett 30-
tal proteiner som är bundna till cellytor 
eller cirkulerar fritt i blodet. Systemet har 
många betydelsefulla uppgifter såsom att 
dirigera fagocyter till platsen, där skadan 
har uppstått, stimulera till produktion 
av skyddande antikroppar och modulera 
aktiveringen samt begränsa det inflamma-
toriska svaret i kroppen. Komplementsys-
temet utgör med andra ord en viktig del 
i ”den första försvarslinjen” mot inkräk-
tande mikrober.
Komplementsystemet initieras via tre s.k. 
aktiveringsvägar som benämns den klas-
siska vägen, alternativa vägen och lektin-
vägen. De tre aktiveringsvägarna sam-
manstrålar till en gemensam knutpunkt, 
som utgörs av det tredje komplement-
proteinet (C3). Den vidare aktiveringen 

till synes rosig och genomblödd patient helt 
plötsligt kan utveckla en klassisk chockbild; 
bli kall, svettig och okontaktbar. Det hela 
utvecklar sig snabbt med frisättning av en 
rad cytokiner som leder till utveckling av 
cirkulationskollaps. Tyvärr har inte kliniska 
studier baserade på tillförsel av anti-TNF 
och -IL1 hållit vad man på teoretiska grun-
der och på erfarenheter från djurexperiment 
hade anledning att hoppas på.

Jonas har studerat två proinflammatoriska 
proteiner med fördröjd utsöndringsprofil, 
var de bildas och hur de kan fogas in i 

utvecklingen av ett chocktillstånd. Tanken 
har varit att om vi får bättre kunskaper om 
dessa kan vi i en framtid kanske modulera 
deras effekter och därmed det kliniska 
förloppet.  

Jonas har utfört en stor del av sina ana-
lyser vid Centrum för Infektionsmedicin 
eller CIM, där idén är att överföra ”kun-
skap från laboratoriet till sjuksängen, och 
tillbaka”. CIM har på kort tid fått interna-
tionellt erkännande med dess inriktning 
på inflammationsforskning och finansieras 
bl.a. av Stiftelsen för strategisk forskning. 

Ett lyft för Huddinge! Karriärsugna blivande 
infektionsläkare hos oss gör klokt i att söka 
sig till någon av de tio forskargrupper som 
arbetar på CIM. Jonas kan säkert visa 
vägen.

Kanonavhandlingar från alla tre! Impone-
rande också att de fått ihop 10 barn.

Infektionsläkarens redaktion gratulerar.

HanS glaUMann
Infektionskliniken

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Hans.glaumann@karolinska.se

Hereditär C2-brist: Svåra infektioner, 
atheroskleros och reumatologiska 
manifestationer
göran jönSSOn
Infektionskliniken
Medicinska Fakulteten
Lunds Universitet

fortsätter därefter i en terminal väg som 
avslutas med uppbyggnaden av en prote-
inpor (membran attack komplex) som går 
tvärs igenom cellmembranen på en mikrob 
eller en skadad cell.
Ärftlig komplementbrist, dvs. att något 
komplementprotein saknas, förekommer 
i sällsynta fall och medför en ökad risk för 
infektioner, utveckling av reumatisk eller 
annan immunologisk sjukdom. Infektions-
känsligheten vid komplementbrist kan vara 
mest framträdande under barnaåren för att 
sedan minska i vuxen ålder. Ärftlig brist på 
komplementprotein C2 (C2D) förekommer 
hos en person på 20000 med västerländsk 
härstamning. Två varianter av C2D finns 
beskrivna varav den s.k. typ I är vanligast 
(90%). Denna variant är också kopplad till 
en speciell vävnadstyp. I praktiken innebär 
detta att två för varandra okända personer 
med C2D typ I skulle inbördes kunna utgöra 
goda kandidater för organtransplantation 
till varandra. 

I den första studien fann vi att C2D är förenat 
med en kraftigt ökad risk för att drabbas 

av svåra infektioner. Tjugotre studiedel-
tagare av 40 (57%) hade vårdats minst en 
gång på sjukhus för en allvarlig infektion. 
Upprepade episoder med svåra infektioner 
såsom meningit och sepsis hos en och samma 
person förekom också i hög utsträckning 
(30%). Infektioner inträffade i huvudsak 
under barndomen men förekom även i med-
elåldern och hos äldre. Dominerande agens 
var pneumokocker som återfanns i 57% av 
blod- och likvorodlingar. Studien bekräf-
tade förekomsten av reumatisk sjukdom vid 
C2D. En ny upptäckt var att C2D leder till 
en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Risken 
för utveckling av hjärt-kärlsjukdom vid C2D 
kunde beräknas till 4–5 gånger ökad jämfört 
med normalbefolkningen. Förekomsten 
av astma/ allergi och diabetes var däremot 
mycket låg i kohorten.

I det andra arbetet kunde vi konstatera att 
förekomsten av skyddande antikroppar mot 
bakterier som orsakar lunginflammation, 
blodförgiftning och hjärnhinneinflamma-
tion är mycket viktigt vid C2D. Av de tio 
studiedeltagare som hade varit helt befriade 
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från svåra infektioner uppvisade nästan alla 
en genetisk association till god antikropps-
produktion. Detta indikerade att vaccination 
kunde vara värdefullt för att undvika svåra 
infektioner.

Det tredje arbetet beskriver de reumatolo-
giska manifestationerna som ses vid C2D. 
I detta arbete berörs också den ökade risken 
för hjärt-kärlsjukdom. Av de 45 studiedel-
tagarna hade 12 bindvävssjukdomen SLE. 
En jämförelse gjordes mellan SLE vid C2D 
och SLE med annan bakgrund. Vi kunde 
konstatera att risken för organskada vid de 
två olika formerna av SLE var likvärdig. En 
dominerande orsak till detta var den höga 
förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos per-
soner med SLE och C2D. Vidare verkade 
den ökade förekomsten av hjärt-kärlsjukdom 

vara förknippat med komplementbristen. 
Förekomsten av klassiska autoantikroppar 
såsom ANA och anti-DNA var låg hos SLE-
patienter med C2D. Däremot uppvisade 
de en unik autoantikroppsprofil med hög 
frekvens av antifosfolipidantikroppar och 
anti-C1q antikroppar utan direkt koppling 
till reumatisk sjukdom. Sannolikt bidrar 
dessa autoantikroppar till utvecklingen av 
arterioskleros vid C2D. Märkligt nog verkar 
personer med C2D skyddade mot trombos 
eller graviditetsrelaterade problem som vid 
antifosfolipidsyndromet.

I det andra arbetet visade vi som nämnts 
ovan att antikroppsskyddet mot kapslade 
bakterier var mycket viktigt vid C2D. Det 
fjärde arbetet kom därför att innefatta en 
nationell vaccinationsstudie vars syfte var 

att analysera skyddseffekten mot svåra infek-
tioner hos personer med C2D. De flesta 
studiedeltagare blev vaccinerade mot pneu-
mokocker, meningokocker och H influenzae. 
Genom att mäta mängden skyddande anti-
kroppar före och efter vaccinationerna fann 
vi mycket lovande resultat för en majoritet 
av studiedeltagarna, som var fullt likvärdig 
med en frisk kontrollgrupp. Uppföljande 
undersökningar av den kliniska effekten 
pågår samt studier om hur mekanismen ser 
ut som leder fram till antikroppssvaret.

För den som har tillgång till dator och inter-
net går det att ladda ned avhandlingen i sin 
helhet från Lunds universitet: 
http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile
&fileOId=631332

Ungefär 1,6 miljoner människor dör av 
pneumokocksjukdom i världen varje år. 
Ca 20% är bakteremiska, och omvänt är 
60–85% av all invasiv pneumokocksjuk-
dom associerad med pneumoni. Inciden-
sen av invasiv pneumokocksjukdom (IPD) 
beräknas till 10–20 fall/100 000 invånare 
(räknat på alla åldersgrupper) i de flesta 
i-länder och mellan 30 och 80/100 000 
när det gäller åldersgruppen över 65 år. 
Dramatiskt högre siffror har dock rappor-
terats för vissa etniska grupper såsom 
australisk och amerikansk urbefolkning.
Trots de senaste decenniernas medicin-
ska utveckling med bättre monitorering, 
bättre hjälpmedel och nya läkemedel, har 
mortaliteten i svår pneumokocksjukdom 
varit väsentligen oförändrad sedan intro-
duktionen av antibiotika på 1940-talet. 
Målet med denna avhandling var att öka 
kunskapen om svår pneumokocksjukdom 
genom att studera faktorer av betydelse 
för allvarlig sjukdom hos både bakterien 
och patienten.

Det första delarbetet adresserar svårighe-
terna att nå etiologisk diagnos vid pneu-
moni. Detta kan naturligtvis leda till för-
dröjning av optimal vård och behandling. 
Vi utvecklade därför en kvantitativ realtids 
PCR-metod för detektion av Streptococ-
cus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
och Moraxella catarrhalis i luftvägsprover. 
Genom att metoden är kvantitativ kan man 
skilja på koloniserande flora och sanno-
lik patogen sådan på samma sätt som vid 
vanlig kvantitativ odling. Att metoden är 
realtidsbaserad innebär förutom att det är 
låg risk för kontamination också att den 
är snabb – ett resultat kan fås på ett par 
timmar. Vi kunde visa att denna metod 
ökade den etiologiska träffsäkerheten med 
nästan 50% jämfört med odling. Vidare såg 
vi att en stor andel av de prover, som var 
negativa i odling men hade signifikanta fynd 
(>105 CFU/ml) av någon av de tre under-
sökta patogenerna med vår PCR-metod, 
kom från patienter som påbörjat antibio-
tikabehandling före provtagningstillfället. 

Vi tror att metoden har en plats i den diag-
nostiska arsenalen, framförallt när man är 
i behov av snabbt etiologiskt svar och/eller 
när patienten är antibiotikabehandlad vid 
provtagningstillfället.

Det andra delarbetet fokuserade på svårig-
heterna att identifiera patienter med för-
väntat dålig prognos vid svår pneumoni. Vi 
undersökte detta genom att analysera för-
mågan hos tre olika internationellt använda 
”score-system” att identifiera dödlig utgång 
eller behov av intensivvård vid bakteremisk 
pneumokockpneumoni. De tre prognostiska 
score-systemen Pneumonia Severity Index 
(PSI), CURB-65 och modified American 
Thorasic Society rule (mATS), jämfördes med 
APACHE II som vi använde som något av 
en referensmodell eftersom den är så väleta-
blerad över hela världen. Dessa score-system 
är utvecklade för den heterogena gruppen 
samhällsförvärvad pneumoni oberoende av 
etiologi, och vi ville se hur de presterade vid 
mer allvarlig pneumoni, och använde därför 

Carl SPInDler
Infektionskliniken
Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Diagnos, prognos och prevention 
av svår pneumokocksjukdom
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Svår sepsis och septisk chock är tillstånd 
med hög dödlighet – från 30% i svår sepsis 
upp mot 60% i septisk chock. Tidig anti-
biotika- och intensivvårdsbehandling har 
stor betydelse för patienternas överlev-
nad. övriga nya behandlingar har medfört 
endast marginell minskning av dödlighe-
ten. Min forskning fokuserar på betydelsen 
av det egna immunsvaret och eventuella 
möjligheter till reglering av detta.
Det medfödda immunsvaret (innate immu-
nity) är en evolutionärt uråldrig och kraft-

bakteremisk pneumokockpneumoni som 
modellsystem.
Vi fann att alla de undersökta prognostiska 
score-systemen fungerade relativt bra med 
höga sensitiviteter och positivt prediktiva 
värden, men att CURB-65 var att föredra 
då detta system är helt överlägset när det 
gäller enkelhet att använda. Vidare noterade 
vi dock att man inte ska förlita sig alltför 
mycket enbart på poäng i score-system, 
exemplifierat av det faktum att dödligheten 
i bakteremisk pneumokockpneumoni var 
4 ggr högre om man vårdades på någon 
klinik annan än infektionsklinik jämfört 
med om man vårdades på infektionsklinik, 
detta trots samma riskgradering enligt score-
systemen.

I det tredje delarbetet ville vi studera om 
specifika egenskaper hos pneumokocken 
kunde påverka allvarlighetsgrad och prognos 
vid invasiv sjukdom. Vi undersökte därför 
sambandet mellan klonal tillhörighet samt 
serotyp hos pneumokocken och kliniska 
karakteristika hos den drabbade patienten. 
Vi såg att vissa serotyper och kloner i hög 
utsträckning orsakade svår sjukdom hos 
patienter med underliggande sjukdomar, 
men sällan orsakade sjukdom hos tidigare 
friska individer. När tidigare friska indi-

vider trots allt blev infekterade med dessa 
typer blev också de svårt sjuka och hade 
stor risk att dö. Dessa kloner och serotyper 
uppförde sig alltså som ”opportunistiska 
patogener”, i kontrast till andra serotyper 
och kloner som i princip bara infekterade 
tidigare friska individer. Dessa serotyper 
och kloner gav i princip enbart mycket mild 
sjukdom och inga dödsfall, och uppförde sig 
således som ”primära patogener”. Våra fynd 
kan ha betydelse för bl.a. diskussionen om 
vilka serotyper vi ska inkludera i framtida 
vaccin.

I det fjärde delarbetet studerade vi effek-
ten av vaccination mot pneumokocker. 
Stockholms län genomförde som första län 
i Sverige en vaccinationskampanj med det 
23-valenta polysackaridvaccinet mot pneu-
mokocker under 1998. Kampanjen riktade 
sig till alla personer över 65 års ålder i länet. 
Vi ville studera om ansatsen fick någon 
påverkan på incidensen av invasiv pneumo-
kocksjukdom i länet, samt om vi kunde se 
någon påverkan på serotyp-distributionen 
av pneumokocker. Vi gjorde detta genom 
att studera alla invasiva pneumokockisolat 
från Stockolms län och Skåne län under 
1997–2001. Vi noterade en substantiell 
minskning av incidensen av IPD i den vac-

cinerade åldersgruppen i Stockholm (från 
55/100 000 till 35/100 000). Minskningen 
utgjordes helt av serotyper ingående i vacci-
net. Ingen liknande minskning av incidensen 
i IPD kunde ses i några andra åldersgrupper 
i Stockholm eller någon åldersgrupp i Skåne. 
Vi kunde inte heller se några tecken på 
ökande förekomst av icke-vaccin serotyper 
under den 5-åriga studieperioden vare sig i 
Stockholm eller Skåne. 

I M. Kais, C. Spindler, M. Kalin, Å. Örtqvist, C.G. 
Giske. Quantitative detection of Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Mor-
axella catarrhalis in lower respiratory tract samples 
by real-time PCR. Diagn Microbiol Infect Dis. 
2006 Jul;55(3):169-78. Epub 2006 Apr19. PMID: 
16626914

II C. Spindler , Å. Örtqvist. Prognostic score systems 
and community-acquired bacteraemic pneumococ-
cal pneumonia. Eur Respir J. 2006 Oct;28(4):816-
23. Epub 2006 May 31. PMID: 16737983

III K. Sjöström*, C. Spindler*, Å. Örtqvist, M. Kalin, 
A. Sandgren, S. Kuhlmann-Berenzon, B. Henri-
ques-Normark Clonal and capsular types decide 
whether pneumococci will act as a primary or 
opportunistic pathogen.Clin Infect Dis. 2006 
Feb 15;42(4):451-9. Epub 2006 Jan 17. PMID: 
16421787

 *Authors contributed equally

IV C. Spindler, J. Hedlund, B. Henriques.Normark, Å. 
Örtqvist. Effects of a large scale introduction of the 
pneumococcal polysaccharide vaccine among elderly 
persons in Stockholm Sweden (submitted)

full del av ryggradsdjurens försvar mot 
infektioner. Sannolikt beror en stor del av 
den höga dödlighet man ser i svåra infek-
tioner inte på bakterier, utan på att det 
tidiga immunsvaret blir för kraftigt. att 
dämpa denna kraftiga inflammation skulle 
kunna öka överlevnaden hos svårt sjuka 
patienter. Det medfödda immunsvaret 
använder olika signalsystem, bl.a. cytoki-
nerna, för att signalera mellan celler. ett 
sätt att dämpa inflammationen vore att 
modulera dessa signalsystem. Kliniska 

prövningar av läkemedel som reducerar 
enskilda cytokiner har dock inte lyckats 
påvisa sänkt dödlighet. Troligen beror 
detta på att den kraftfulla, men kortva-
riga, frisättningen av cytokiner redan är 
överstånden när patienterna kommer 
till sjukhus. Man har därför letat efter 
proinflammatoriska signalsubstanser 
som ingår i det medfödda immunsvaret 
och som har en fördröjd utsöndringspro-
fil, sådan att behandling fortfarande är 
möjlig.

Proiflammatoriska proteiners 
betydelse vid svår sepsis och 
septisk chock
jOnaS SUnDén-CUllBerg
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  aktuella avhandlingar
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Min avhandling fokuserar på två proteiner 
med cytokinlika egenskaper, HMGB1 och 
resistin. Båda har en mängd proinflamma-
toriska effekter, och när det gäller HMGB1 
har tidigare studier påvisat en kraftigt sänkt 
dödlighet i experimentella infektioner hos 
djur när man givit HMGB1-sänkande 
behandling. 

Vi genomförde två observationsstudier 
med totalt 109 patienter med svår sepsis eller 
septisk chock varav huvuddelen behandla-
des på intensivvårdsavdelningen på Hud-
dinge sjukhus. Vi kunde påvisa en förlängd 
utsöndringsprofil av såväl HMGB1 som 
resistin. Båda kvarstod kraftigt förhöjda upp 
till en vecka efter att patienterna kommit 
med i studierna, långt efter att övriga stude-
rade cytokiner återgått till låga värden. För 
resistin kunde vi också visa på en samvaria-
tion med sjukdomens svårighetsgrad liksom 
med flera klassiska laboratoriemarkörer för 
sepsis.

Vi letade efter tänkbara källor till de båda 
proteinerna och kunde visa att HMGB1 
utsöndras från endotel, och att resistin, 
som man dittills trott utsöndras endast från 
monocyter, dvs. cirkulerande förstadier till 
makrofager, och fettceller, även kommer 
från neutrofiler.

Både endotel och neutrofiler är viktiga 
beståndsdelar i det medfödda immunsva-
ret. 

I vidare studier kunde vi visa att mono-
cyter, som stimulerades med HMGB1, fri-
satte resistin. Denna koppling kan förklara 
proteinernas likartade utsöndringsprofil 
vid sepsis. Vi kunde också visa att resistin 
orsakar uppreglering av ICAM-1 på mono-
cyter. ICAM-1 är en cell- adhesions molekyl 

– dvs. den hjälper immunceller att binda till 
inflammerade områden. Slutligen studerade 
vi tänkbara hämmare av HMGB1 och fann 
att Dexametason hämmade HMGB1’s pro-
inflammatoriska effekter på monocyter och 
endotel och att CNI-1493, en experimentell 
läkemedelssubstans, hämmade dess inverkan 
på monocyter.

Sammanfattningsvis visar min avhandling 
att HMGB1 och resistin har proinflammato-
riska effekter; att de utsöndras av celler som 
är viktiga i det medfödda immunsvaret och 
att de har en förlängd utsöndringsprofil vid 
svår sepsis och septisk chock. Detta skulle 
kunna betyda att om vi sänker nivåerna 
av HMGB1 och resistin vid svåra infek-
tioner, så kan det dämpa inflammationen 
och därmed minska den höga dödligheten 
i patientgruppen.

Delarbeten i avhandlingen:

I Activation of human umbilical vein endothelial 
cells leads to relocation and release of high-mobi-
lity group box chromosomal protein 1. G. E. 
Mullins, J. Sunden-Cullberg, A.-S. Johansson, 
A. Rouhiainen, H. Erlandsson-Harris, H. Yang, 
K. J. Tracey, H. Rauvala, J. Palmblad, J. Anders-
son & C. J. Treutiger Scand J Immunol. 2004 
Dec;60(6):566-73.

II Persistent elevation of high mobility group box-1 
protein (HMGB1) in patients with severe sepsis 
and septic shock. Jonas Sundén-Cullberg, MD; 
Anna Norrby-Teglund, PhD; Ari Rouhiainen, 
MSci; Heikki Rauvala, MD, PhD;Gunilla Herman, 
MSci; Kevin J. Tracey, MD, PhD; Martin L. Lee, 
PhD, CStat; Jan Andersson, MD, PhD;Leif Tokics, 
MD, PhD; Carl Johan Treutiger, MD, PhD. Crit 
Care Med. 2005 Mar;33(3):564-73.

III Pronounced Elevation of Resistin Correlates with 
Severity of Disease in Severe Sepsis and Septic 
Shock Jonas Sundén-Cullberg, Thomas Nyström, 
Martin L. Lee, Gail Mullins, Jan Andersson, Leif 
Tokics, Anna Norrby-Teglund, Carl Johan Treutiger 
Crit Care Med. 2007 Jun;35(6):1536-42.

IV Neutrophil-derived resistin: a novel player in 
severe acute infections caused by Gram-positive 
bacteria Linda Johansson, Anna Linnér*, Jonas 
Sundén-Cullberg*, Carl-Johan Treutiger, Anna 
Norrby-Teglund * Contributed equally Submitted 
manuscript.

Översiktsartikel: The role of high mobility group box-
1 protein in severe sepsis. J. Sundén-Cullberg, A. 
Norrby-Teglund and C.J. Treutiger. Review, Curr 
Opin Infect Dis. 2006 Jun;19(3):231-6. 
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Det kanske låter osannolikt att det går att 
arbeta som svenskspråkig infektionsläkare 
i Finland. Men det går – till 50 procent i 
alla fall! I Vasa sjukvårdsdistrikt har nämli-
gen drygt hälften av befolkningen svenska 
som modersmål och sjukvårdsdistriktets 
majoritetsspråk är följaktligen svenska!
Den svenska som talas i runtom i byarna 
är österbottnisk finlandssvenska, ett språk 
byggt på gammalnordiska. 

Vasa sjukvårdsdistrikt sträcker sig 
från Larsmo–Jakobstad i norr till 
Lappfjärd–Närpes–Kristinestad i 

söder (detta motsvarar en sträcka på 200 
km). Cirka 167 000 invånare utgör patient-
underlaget. Korsnäs, en kommun söderut i 
distriktet, är faktiskt världens ”svenskspråki-
gaste” kommun med över 90% svensktalande 
invånare. 

Norrut ligger ”Finlands lyckligaste 
stad” Nykarleby, sagofarbrodern Zacharias 
Topelius hemstad. Hans far var stadsläkare 
i Nykarleby och inledde smittkoppsvaccine-
ring av barn år 1803 då dödligheten i smitt-
koppor var enormt hög (Jenner framställde 
sitt första vaccin år 1796). Han tillverkade 
nytt vaccin genom att inympa kojuver med 
det sista vaccin han hade kvar! Topelius d.ä. 
skriver att det blev ”ett vackert och starkt 
vaccin”. Skulle någon av dagens infektions-
medicinare våga göra något sådant?

Här finns också ”Finlands trevligaste 
boendemiljö”, Solf by, som ligger i Vasas 
grannkommun Korsholm. Invånarna har 
värnat om kulturmiljön så, att de låtit flytta 
och rusta upp gamla hus från hela den öster-
bottniska landsbygden .Bl.a. skådespelaren 
Stina Ekblad är uppvuxen i denna by!

I Korsholm finns också Finlands längsta 
bro, Replotbron, som leder västerut mot Sve-
rige. Den kan beskådas via www.korsholm.fi.

Staden Vasa har svenska anor. Den 
ursprungliga staden, som i dagens tal heter 
Gamla Vasa och är en förort till nuvarande 
Vasa, grundades av Karl den IX. Gamla Vasa 
brann ner år 1852. Staden flyttades därefter 
närmare kusten. Finland var under ryskt 
styre, men stadsplaneringsuppdraget gick till 
den svenske arkitekten Carl Axel Setterberg, 
som även verkat i Gävle. 

Att vara infektionsläkare i Vasa sjukvårdsdist-
rikt vid Vasa centralsjukhus,(VCS) präglas 
till stor del av de invånare som befolkar 
området; tappra och ofta beresta männis-
kor som seglat jorden runt eller arbetat i 
exotiska länder. 

Båttillverkning står ännu på hög nivå 
i norra Österbotten. Där tillverkas Baltic 
Yachts och Swan Boats, stora segelbåtar för 
marknader över hela jorden.

Detta gör anamnesen extra viktig för 
infektionsläkaren! Många österbottningar 
emigrerade under 1800-talet till USA. Förfat-
taren Lars Sund (som numera är Uppsalabo), 
har beskrivit situationen i romanen Colo-
rado Avenue som även filmatiserats. Under 
femtio- och sextiotalet var det Sverige som 
gällde vid utflyttning. Den finlandssvenska 
kustbefolkningen följer noggrant med vad 
som händer i Sverige via TV, radio och vecko-
press. År 2006 då staden Vasa fyllde 400 år 
hedrades staden med besök av konung Carl 
XVI Gustaf och drottning Silvia! 

Vasaregionens patientmaterial kräver 
ibland såväl tolk som kunskap i främmande 
språk, såväl europeiska som utomeuropeiska. 
Vi hade de första hiv-fallen på 80-talet efter 
Helsingfors. Nuförtiden har centralsjukhu-
sen i Finland rätt jämn fördelning av hiv, 
men befolkningen vid ryska gränsen har 
ökad risk för smitta. I södra Finland har 
även syfilis haft en tid av renässans.

att vara infektionsläkare i Finland
De flesta infektionsläkare i Finland har i 
grunden specialistkompetens i invärtesmedi-
cin. År 1999 blev infektionsmedicin ett eget 

specialistområde. Antalet infektionsläkare i 
Finland är ca 10–20 per 1 miljon invånare. 
Motsvarande tal i Sverige är mer än det 
dubbla. I slutet av år 2005 hade Finland 73 
läkare (varav 41% kvinnor) med infektions-
medicin som subspecialitet och 11 läkare 
(varav 73% kvinnor!) utbildade enligt de nya 
bestämmelserna. Sammanlagt 37 infektions-
läkare hade fått sin specialistexamen mellan 
år 1999 och 2006! Av infektionsläkarna i 
Finland har två svenska som modersmål 
och en är under utbildning. (Ca 5,5% av 
befolkningen har svenska som modersmål). 
I nordiska sammanhang har jag upplevt att 
samtalet löper bra på svenska även hos mina 
finsktalande kolleger efter en viss initial 
blyghet.

Under år 2006 var 38 läkare under spe-
cialiseringsutbildning inom infektionsom-
rådet vid universitetsklinikerna, varav 23 i 
Helsingfors! Där verkar infektionsmedici-
nens ”grand old man” (även om han aldrig 
förefaller bli gammal!) Ville Valtonen, som 
under flera årtionden byggt upp infektions-
medicinen i landet, bistådd av kollegerna 
vid andra universitet.

Specialistutbildningen av inf.läkare
Specialistutbildningen är sex år. Drygt 
två år och tre månader är gemensam med 
internmedicinarnas specialiseringsutbild-
ning och kan avläggas vid centralsjukhus. 
Tre år omfattar utbildning inom infek-
tionsmedicin, som förutom randning vid 
universitetsklinik till någon del kan avläg-
gas vid centralsjukhus (ett år), eller t.ex. 
vid ett mikrobiologiskt laboratorium eller 

Infektionsläkare i Vasa 
          – Finlands soligaste stad!

Vasa Centralsjukhus en snöfri vinterdag i 
mitten av december.

Tidigare BB, numera allmänkirurgi och teknik 
samt neurologisk poliklinik.





�2 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  2  •  0 8

vid Folkhälsoinstitutet (FHI) upp till sex 
månader vardera. Därtill bör man ha minst 
80 timmar teoretisk undervisning och 20 
timmar administrations- och ledarskapsskol-
ning. Därefter avläggs en nationell skriftlig 
specialisttentamen.

Infektionsläkare och specialläkare i mikro-
biologi kan även efter tjänstgöring och skol-
ning i sjukhushygien (smittskydd) anhålla 
om specialkompetens i sjukhushygien. År 
2005 hade 20 läkare (sex kvinnliga) gjort 
detta. Jag erhöll min sjukhushygienkom-
petens 2007.

Tidigare fanns också en barninfektions-
läkarspecialitet. Infekterade barn sköts dock 
inte av vuxeninfektionsläkare, men vi kon-
sulteras i frågor kring bland annat resistens, 
hygien och epidemiologi. 

Infektionsläkarens lön
I Finland finns en fastställd löneskala avtalad 
för läkare, som är baserad på kompetens 
och tjänsteställning. Nuförtiden finns dock 
möjlighet till löneförhandling, speciellt 
vid nyanställning. Enligt uppgifter från år 
2007 var medellönen för en sjukhusanställd 
specialist (även andra än infektionsläkare) 
4 700 €/mån (ca 42 000 SEK/mån). För 
en överläkare i ”högsta klassen” var lönen 
ca 7 300 € / mån (ca 66 000 SEK/mån). 
Grundarbetstiden är 39,5 timmar per vecka. 
Vid universitetsklinikerna har infektions-
läkarna en egen jourlinje. Vid centralsjuk-
husen jourar en del med internmedicinsk 
grundspecialitet som ”bakjourer” vid medi-
cinkliniken. 

Infektionsläkarens arbetsplatser
Vi kan vara anställda vid statliga verk, FHI, 
universitetskliniker i Helsingfors, Åbo, Tam-
merfors, Uleåborg eller Kuopio, och en 
del av oss är även knutna till medicinin-
dustrin. 

I specialsjukvårdsdistrikten, vid central-
sjukhusen har vi för det mesta en, i vissa 
distrikt två infektionsläkare i vissa saknas 
de helt.

Våra uppgifter och hur de fullföljs
År 2003 fick Finland en ny infektionslag-
stiftning som i detalj beskriver sjukvårds-
distriktens uppgifter och som i praktiken 
infektionsläkaren ansvarar för. 

På grund av de senaste årens pandemihot, 
har man nationellt öronmärkt pengar för att 
öka infektionsläkarbesättningen även vid 
centralsjukhusen med särskild inriktning 
på epidemiologi.

De uppgifter vi enligt lagstiftningen 
har tilldelats inom vårt sjukvårdsdistrikt 
är att:

1. sörja för att sådan specialsjukvård som 
behövs för behandlingen av smittsamma 
sjukdomar finns tillgänglig

2. anordna utbildning som behövs vid 
bekämpandet av smittsamma sjukdo-
mar 

3. delta i utvecklingsarbetet för bekämpandet 
av smittsamma sjukdomar 

4. sammanställa de anmälningar om smitt-
sam sjukdom som har registrerats inom 
hälsovårdscentralens område samt

5. sörja för den regionala informationen om 
smittosamma sjukdomar till yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvår-
den.

1. Specialsjukvård utbjuds i form av 
polikliniska besök för patienter i behov 
av specialistkunskap i infektionsmedicin. 
Sådana är t.ex. hiv-patienter och patienter 
med tropiska sjukdomar (min specialkun-
skap bygger på kurs i Tropisk medicin vid 
Karolinska sjukhuset år 2001). Invandring, 
utländska studerande vid något av distrik-
tets universitet, högskolor eller institut, 
asylsökande (vi har ett flyktingboende i 
Oravais, tidigare fanns ett även i Vasa), 
många arbetsresande till tropiska länder 
(vi har stora industrier med världsomspän-
nande marknader och tillverkning t.ex. 
ABB, Wärtsilä, KWH) gör att tropikmedi-
cinkunskaperna inte hinner rosta! Specia-
listkunnande krävs också vid djupa septiska 
infektioner såväl gällande diagnostik som 
vård och vid kroniska problem t.ex. pro-
tesinfektioner. Vården sker då i samarbete 
med ifrågavarande specialområde både akut 
och som poliklinisk uppföljning. Infek-
tionspolikliniken hålls en förmiddag och 
en eftermiddag per vecka.

Specialsjukvård bedside erbjuds i form av 
konsultationer, som initieras genom skriftlig 
konsultationsbegäran via nätet eller genom 
att ringa till infektionsläkarens mobiltele-
fon. Konsultationer görs på begäran på alla 
kliniker, men besök kan även initieras av 
intressant odlingsfynd, som meddelas av 
mikrobiologen. 

Vid VCS finns tyvärr ingen regelrätt 
infektionsavdelning, utan patienten placeras 
enligt ”organ”. Av den anledningen känns 
det ibland som att ingen rutin någonsin 
hinner etableras – alltid nya kolleger och 
nya sköterskor som tar hand om patienten 
på avdelningen. 

2. Utbildning anordnas bl.a. i form av infek-
tionsskolningsdagar två gånger årligen. 
Förutom skolningsdagarna har vi också 
regelbundna presentationer för olika speci-
alområden angående aktuella saker. Aktuella 

frågeställningar ger upphov till särskilda 
skolningar, t.ex. förlossning vid hiv-posi-
tivitet. Vi planerar nu också en fördjupad 
introduktionsskolning av nyanställda läkare 
och sjukvårdspersonal.

3. Utvecklingsarbete för bekämpande av 
smittosamma sjukdomar har aktualiserats 
pga. de hotande epidemierna och pan-
demierna och lett till fördjupat samarbete 
inom och mellan sjukvårdsdistrikt. 

Norovirusutbrotten har stått för god 
övning då det gäller smittskydd i trånga 
utrymmen! 

Nu har även den nya rikligt toxinprodu-
cerande Clostridium difficilestammen 027 
nått södra Finland med fatala följder, vi har 
tillsvidare förskonats. 

Multiresistenta tuberkulospatienter av 
vilka vi haft ett fall, skulle även vara i behov 
av luft-isoleringsrum på lungavdelningen.

I Finland har man nu slutat TBC-vac-
cinera alla barn och koncentrerar sig nu på 
barn i riskgrupper. Detta ger nya utmaningar 
beträffande uppföljning av tuberkulosföre-
komsten.

Vi har försökt motivera patienter och 
personal att ta det årliga influensavaccinet. 
Responsen kunde vara ännu bättre! 

Utanför sjukhuset fungerar samarbetet 
bra med de kolleger vid hälsovårdscentra-
lerna (vårdcentralerna), som åtagit sig att 
vara infektionskontaktläkare samt utsedda 
sjuksköterskor. I vissa fall gäller samarbetet 
även veterinärer och hälsoinspektörer.

4. en sammanställning av anmälningar om 
smittosam sjukdom lämnas till FHI, där 
hela landets uppgifter sammanförs. Att en av 
infektionsläkarna Peter Klemets har svenska 
som modersmål gör att uppgifterna finns 
även på svenska. Det är bara att gå in på 
www.ktl.fi och klicka på svenska som språk 
i högra hörnet.

Därtill har vi ett register omfattande upp-
gifter om resistenta bakteriestammar. 

Sammanställningar av anmälningar om 
smittsam sjukdom görs i vårt distrikt på 
flera plan. 

Hygiensköterskan Nina Elomaa vid VCS 
har tillsammans med datakunniga utvecklat 
sjukhusens egna smittuppföljningsprogram 
som kallas SAI, som väckt stort intresse i 
vårt land och även i Sverige. 

5. Den regionala och nationella informationen 
om smittsamma sjukdomar skickar vi nuför-
tiden ofta via e-post till de kontaktpersoner 
som finns vid hälsovårdscentralerna. 

SAI-programmet har visat sig vara ett 
viktigt verktyg. Uppgifter skrivs in i pro-
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grammet av skolad sjukvårdspersonal alltid 
då antibiotika ordineras. Infektionen klas-
sificeras; är den samhällsrelaterad eller noso-
komial? Vilket organ är infekterat? Är det 
fråga om en postoperativ infektion osv.? 
Uppgifterna kopplas sedan via patientre-
laterade datasystem och mikrobiologiska 
laboratoriesystem, så att man kan följa upp 
ordinerat antibiotikum, mikrobiologiskt 
fynd, infektionsdiagnos etc. De uppgifter 
man sedan önskar få ut ur registret kan 
man välja själv.

Uppföljningen av t.ex. postoperativa 
infektioner har uppskattats stort av kirur-
gerna.

I dessa tider av antibiotikaresistens har 
det också varit viktigt att kunna spåra smit-
tovägar. 

Genom SAI kan man följa en patients 
väg genom sjukhuset. I Finland har SAI 
tagits i bruk vid de flesta sjukvårdsdistrikt. 
En ökad efterfrågan på däri insatta uppgif-
ter har uppkommit på grund av att vissa 
distrikt besvärats av rätt höga MRSA-frek-
venser. 

Vi i Vasa har tack och lov, pga. ständiga 
preventiva åtgärder, besparats från MRSA. 
Ett blygsamt antal ESBL-producerande 
E.coli-stammar (ej Klebsiella) har vi kunnat 
notera. TRPA (tobramycin resistent Pseu-
domonas aeruginosa)-stam importerades av 
södernsemestrande hematologisk patient. 
VRE har vi inte kunnat konstatera på flera 
år.

Vi har utarbetat antibiotikarekommenda-
tioner, för att om möjligt kunna kvarhålla 
vår goda antibiotikaresistenssituation. Sta-
tistiken visar att cefalosporiner står alltför 
högt i kurs! Eventuellt pga. att patienterna 
ofta är multisjuka. Vi försöker hålla stånd 
mot fluorokinolonerna och 3 generatio-
nens cefalosporiner, som visat sig ta fram 
resistens.

Infektionsläkarens inspirationskällor
Vi infektionsläkare som jobbar vid cen-
tralsjukhusen träffas ett par gånger per år 
turvis hos varandra. Vi har därvid kunnat 
konstatera att problem kan lösas på många 
olika sätt. 

Jag upplever kontakten till Norden särskilt 
viktig och har deltagit i SSAC:s verksamhet. 
De turvis i olika nordiska länder ordnade 
konferenserna har gett stort utbyte. Hösten 
2007 var det Finland  som stod på tur och 
i september 2008 är det Köpenhamn som 
står värd. 

Resande människor hämtar med sig sjuk-
domar av alla de slag. Vid VCS har vi bland 
annat skött tyfus, denguefeber, malaria, 
brucellos, rickettsios och melioidos. Det 

sistnämnda hos en thailandsturist som skulle 
visa sig modig genom att ligga på marken 
och bli överkliven av en elefant! 

För att vidga mina perspektiv var jag i 
Kambodja för att dela ut malarianät done-
rade av Korsholms Rotaryklubb. Jag fick 
stort stöd av vänner bosatta i landet. Utdel-
ningen av de impregnerade nätena skedde i 
djungeln nära Battambang mot thailändska 
gränsen, ett område särskilt utsatt för resi-
stent Pl.falciparum. 

Infektioner som av mer lokalt ursprung 
kan också vara intressanta. Sådana är t.ex. 
tuberkulos vid nedsatt immunförsvar, som 
uppträder med de mest förvillande symp-
tom. Att även ”sälfinger” återuppstått med 
sälstammens och säljaktens återkomst är 
fascinerande. Vi har även några sorkfeberfall 
och tularemier per år, frekvensen varierar. En 
ständig utmaning står Borrelia-infektionerna 
för. På Åland har man särskilt fördjupat sig 
i den frågan.

Pandemiplaneringen föranledde en resa 
till Hongkong år 2006. Princess Margret 
Hospital var det sjukhus, där man klarade 
av den akuta SARS-anstormningen bäst. 
Jag hade möjlighet att delta i en rond på 
infektionsavdelningen. Den medicinska 
kommunikationen sker på engelska. På min 
fråga hur de klarat SARS-situationen svarade 
min värd, att det berodde på att de ständigt 
månade om en god sjukhushygien och inte 
väntade på exceptionella situationer. Deras 
svar på hur de skulle klara av en influensa-
pandemi var att bygga ett sjukhus på 108 
platser med enbart enkelrum med luftisole-
ring! Det sjukhuset är nu i bruk! Vi som inte 
har ett enda fungerande luftisoleringsrum i 
hela sjukvårdsdistriktet!

Infektionssjukdomar erbjuder ständiga 
utmaningar. Utgående från att lösningar i 
de enskilda fallen låter vänta på sig, är det 
viktigt med ett nordiskt och internationellt 
nätverk både i form av epidemiologiska 
centra, men även av personliga kontakter 
och samarbetspartners.

Jag hoppas att SAI väcker intresse, det ger 
en gemensam grund för uppföljning.

Ni är välkomna att ta kontakt med oss här 
i Vasa och diskutera! Ni är också välkomna 
att komma och titta på hur vi fungerar och 
har det! 

Den 21–24 maj 2008 har vi möjlighet att 
sammanstråla i Helsingfors vid Northern 
European Conference on Travel Medicine 
och lära oss mer om reserelaterade infek-
tioner. 

I september 2008 har vi möjlighet att 
diskutera gemensamma nordiska angelägen-
heter vid SSAC-konferensen 18–21/9 2008 i 
Köpenhamn! Vi ses väl där?

nätadresser som kan intressera:
www.vshp.fi
www.osterbotten.fi
www.vasa.fi
www.korsholm.fi
www.ktl.fi
www.neotide.fi (SAI)
www.laakariliitto.fi
www.fimnet.fi
www.terveysportti.fi
www.nectm.com 
(Travelmedicine 21–24/5 2008 i Helsingfors)
www.ssac.nu 
(SSAC i Köpenhamn 18–21/9 2008)

BODIl erIKSén-neUMan
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Fallbeskrivning 

67-årig kvinna med sepsis och heshet
 
Kvinna född 1934 med astmadiagnos 
remitteras till infektionskliniken den 6 juli 
på grund av febertoppar sedan fyra dagar, 
lätt torrhosta och CrP-stegring till 100. 
Man har på vårdcentralen konstaterat 
blod och vita på urinsticka och initierat 
Ciproxinbehandling sedan 5 dagar. Växt 
av urethraflora i urin. 

Vid bedömning på infektionsmot-
tagning framkommer anamnestiskt 
Norrlandsresa två veckor innan 

insjuknandet. Status på mottagningen 
är utan anmärkningsvärda fynd, afebril. 
Odlingar från blod, urin och nasofarynx 
utfaller negativa. Labmässigt ALP-stegring 
till 5,6, SR 86. Ett observandum är fortsatt 
hematuri med 2+ för blod, röntgen av lungor 
med normalt fynd frånsett ett litet fibros-
stråk i vänster hilusregion.

Vid återbesök en vecka senare fortsatt för-
höjd SR till 90, CRP 100, elfores utan M-
komponent och tecken till kronisk inflam-
mation. Ultraljud njurar utfaller utan fynd 
som förklarar sänkestegring eller hematuri. 
Odlingar u.v.a. Fortfarande febertoppar. 

Vid ett nytt återbesök efter ytterligare en 
vecka har patienten oförändrade symtom, 
fortsatt feber och även smärta över skuldror 
och axlar. Misstanke om polymyalgia reu-
matica, varför prednisolon 15mg insättes. 
Uppföljande telefonkontakt och poliklinisk 
datortomografi av buken planeras. Uppföljs 
två dagar senare utan förbättring, nu även 
tillkomst av frysningar. Inlägges 31 juli, 
CRP stegrat till 258. Ekvacillin insatt efter 
växt av Stafylokocker i blod och urin. TEE 
utförs utan vegetationstecken. Anemisering 
till Hb strax under 100. Långsamt svar på 
antibiotikabehandling, utreds under vård-
tiden med CMV, EBV, ANA och Borre-
liaprovtagning utan anmärkning. Förnyad 
elfores med ospecifik akutfasreaktion, DT 
thorax-buk utan abcessfynd men däremot 
fynd av mindre förtätning basalt mot höger 
pleura med oklar signifikans. Förbättras och 
hemskrives till den 17 augusti med fortsatt 
peroral Diclocilbehandling 0,5gx3.

2 september söker patienten ånyo pga. tung-
andning och illamående. Uttalad heshet 
sedan slutet av augusti. I ankomststatus tyd-
ligt systoliskt blåsljud och hjärteko påvisar 
nu misstänkt vegetation på mitralklaffen. 
Perihilära lungförändringar på lungröntgen. 
Höga PA-tryck konstateras vid upprepade 
hjärtekon och efter initial Ekvacillin-Gen-
sumycinbehandling bytes till Vancocin pga. 
uttalat illamående, men efter njurpåverkan 
återinsätts Ekvacillin. På grund av det höga 
PA-trycket (ca 75mmHg) görs en lung-
konsult som i första hand rekommenderar 
sviktbehandling. Förbättras på denna. Vid 
öronbedömning pga. den uttalade hesheten 
framkommer vänstersidig stämbandspa-
res. Behandlas med fem veckors parenteral 
antibiotika med förbättring kliniskt och 
labmässigt. 

I november kommer patienten på återbesök, 
mår då bra. Insjuknar dock återigen vid nyår 
med feber, förnyad stegring av inflamma-
tionsparametrar. Förnyad lungröntgen med 
lättare sviktbild, inga infiltrat. I blodet ånyo 
växt av stafylokocker i samtliga odlingar. 
Förnyat TEE utan synliga infektionshärdar. 
Blir mer andfådd, DT thorax genomförs 
med bild som vid septiska embolier och man 
utför ännu ett eko, vilket påvisar fistel från 
aortaroten in i A. Pulmonalis strax ovanför 
klaffplanet. Övertages till thoraxkirurgisk 

klinik för operation. PTCA påvisar öppetstå-
ende ductus arteriosus, och även signifikant 
stenos i ett kranskärl. Fortsatt stigande PA-
tryck vilket föranleder snar operation med 
resektion av pseudoaneurysmomvandlad 
ductus. I samma seans bypassopererad pga. 
signifikant stenos i ett kranskärl. Sannolikt 
orsakades patientens pares av det närliggande 
pseudoaneurysmet.

Postoperativt glatt förlopp, patienten anti-
biotikabehandlas med Ekvacillin samt 
Dalacin en vecka och därefter Dalacin och 
Rimactan peroralt i en månad. Mindre 
andfådd, infektionsmässigt helt återställd 
efter operationen frånsett recurrenspares, 
sannolikt orsakad av närliggande aneurysm. 
Liknande fall finns beskrivna i litteraturen1 
där man efter upprepad bakteriemi och 
upprepade hjärtekokardiografier finner en 
öppetstående ductus arteriosus med infek-
tion. Anmärkningsvärt hos denna patient 
är dock den höga åldern, de flesta fall jag 
hittat vid en litteraturgenomgång drabbar 
yngre2 patienter, den stora majoriteten 
under 30 år.

Referenser: 

1. CMAJ April 11, 2006; 174 (8)

2. Amjcard vol 93 issue 4, 15 february 2004 513-515

erIK jOHanSSOn 
ST infektionsklin Falun
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Fallbeskrivning 

adult Morbus Still

Vi har valt det här fallet då det förutom 
att vara intressant i sig och ha engagerat 
större delen av infektionskliniken även på 
ett bra sätt illustrerar ett flertal förhållan-
devis ovanliga differenterialdiagnostiska 
övervägningar till infektionssjukdomar och 
allvarliga inflammatoriska tillstånd. 

Det rör sig om en 19-årig man som 
elitsatsar inom idrott. Tidigare 
helt frisk och medicinfri förutom 

en artroskopisk meniskoperation, en appen-
dektomi samt en genomgången körtelfeber. 
Han insjuknar i mitten av januari 2008 med 
halsont och allmän sjukdomskänsla. Efter 
någon dag tillkommer generell artralgi och 
myalgi. Han söker vårdcentral där man tar 
ett StrepA-prov som är negativt och skickar 
hem patienten. Besvären förvärras och det 
tillkommer feber och frossbrytningar samt 
hugg i bröstkorgen vid djupandning och ett 
flyktigt, icke-kliande utslag som kommer 
och går på olika ställen på kroppen. Fem 
dagar efter sjukdomsdebut söker han ånyo 
till vårdcentralen som akutremitterar patien-
ten till infektionsmottagningen. Han är då 
så kraftigt smärtpåverkad att han inte kan 
resa sig från britsen. I status noteras uttalad 
palpationsömhet generellt över kroppen 
men inga artriter eller synoviter. Han har 
39,5 graders feber och tydliga, palpations-
ömma adeniter i vänster käkvinkel och längs 
vänster sternocleidomastoideus. I övrigt 
fullt cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil. 
Inga utslag. Han har varken nu eller senare 
några neurologiska symtom. Labmässigt 
ses ett CRP på 170, SR på 44, LPK på 
12 med lätt neutrofili och ett LD på 7,6. 
Övrigt blodstatus, leverprofil, elektrolyter, 
thyroideaprofil, troponin I, CK,CKMB, 
myoglobin m.m. är helt u.a.

epidemiologiskt framkommer enbart att 
patientens mormor har pågående erysipe-
las och då vi haft flera fall med allvarliga 
streptokockinfektioner under senare tid 
misstänks initialt främst streptokocksepsis, 
alternativt enteroviros. Vår patient insätts på 
Dalacin och Bensylpenicillin i.v.; rundodlas, 
lungröntgas och läggs upp på avdelning. 

Några timmar senare utvecklar han ett 
makulöst, spritt exantem över hö underarm 
med tydlig dermografism. Han förvärras 
även kliniskt med intensiva halssmärtor 
och svårigheter att hålla saturationen. Tas 
till IVA. Antibiotika byts till Dalacin, Cla-
foran och engångsdos Gensomycin i.v. På 
IVA utförs bl.a. en laryngoskopi som är u.a. 
och en CT av hals och thorax. Misstanken 
är bl.a. Lemierres sjukdom. (En anaerobisk, 
septisk tromboflebit i vena jugularis interna 
oftast orsakad av Fusobacterium necropho-
rum.) Frånsett de förstorade, vänstersidiga 
cervikala lymfkörtlarna och ett mindre 
misstänkt infiltrat i vänster underlob är 
dock CTn helt u.a. Ingen lungemboli. Ett 
transthorakalt hjärteko ser en misstänkt 
vegetation över mitralisklaffen och över 
natten är misstanken således endokardit, 
även om vi på infektion tvekar. 

Påföljande dag görs ett TEE som visar helt 
normala förhållanden och misstanken på 
endokardit avskrivs. Kliniskt förhållandevis 
oförändrat i det att patienten är respirato-
riskt och cirkulatoriskt stabil, högfebril och 
med morfinkrävande artralgi och myalgi. 
Exantemet kommer och går på olika delar 
av kroppen (Bild 1 och 2). CRP har stigit 
till 230. Misstankar på så väl Kawasakis 

syndrom som Adult Morbus Still väcks, 
och med tanke på det senare tas s-ferritin. 
(Glykolyserat ferritin, som ska vara än mer 
specifikt, lyckas vi inte hitta något labora-
torium som kan analysera. Tips mottages 
gärna. Det utgör för övrigt enligt litteraturen 
50–80% av det totala ferritinet hos friska, 
20–50% av ferritinet hos de med kraftig 
inflammatorisk reaktion och under 20% hos 
patienter med Still.) Ferritinet visar sig vara 
påtagligt förhöjt på 5857 mikrogram per 
liter (referens 22–279) men är ju knappast 
ensamt diagnostiskt. 

Dag tre är tillståndet oförändrat stabilt och 
patienten återgår till infektionsavdelningen. 
Inga odlingar har visat något hittills och gör 
inte heller detta framöver, med undantag 
av den initiala svalgodlingen som visar växt 
av betahemolyserande streptokocker grupp 
C. CT buk är u.a., inklusive en normalstor 
mjälte. Reumatologkonsult kontaktas och 
finner flera saker förenliga med Morbus 
Still men synoviter saknas helt och även 
saturationssvårigheterna stämmer inte. Vår 
klinik delas nu delvis in i två läger där det ena 
funderar kring att först behandla Kawasaki 
och det andra kring att behandla Still (eller 
därtill besläktad sjukdom) direkt. Skillnaden 
är något mer än kosmetisk, då ju korti-
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son är mycket kontroversiellt avseende det 
förra men nästan ofrånkomligt avseende det 
senare. För Kawasaki talar främst: Faryngit 
med cervikal adenopati. Exantem som även 
omfattar händer och fotsulor. Lättblödande 
läppar samt smultrontunga (med en hel del 
vilja... papillerna är i alla fall ganska stora). 
Leverpåverkan i form av PK på max 1,6 
(övriga leverenzymer u.a.). Hjärtpåverkan i 
form av måttlig troponinstegring som under 
IVA-vården noterats med max 0,12. Mot 
talar främst patientens ålder samt avsaknad 
av trombocytos och konjunktivit. Fjällning 
har ännu inte inträtt men för tidigt i för-
loppet ännu (kommer dock aldrig senare 
heller). 

För Stills sjukdom talar bl.a.: Den höga 
febern som nu börjat visa en klart spikande 
tendens under dygnet oavsett antipyretika. 
Det hoppande exantemet som även kommer 
samtidigt som febertopparna. Den kraftiga 
smärtan. Lymfadenopatin. Faryngiten. Per-
sisterande leukocytos med vänsterförskjuten 
diff. trots avsaknad av bakteriell infektion 
(LPK kring 20), och naturligtvis ferritin-
stegringen. 

Vi enas i vilket fall om ASA 1gx4 (som hjäl-
per mot båda) med Omeprazolskydd. Efter 
lite övervägning sätts även gammaglobulin 
i form av Octagam 40g in för att minimera 
sequele av ev. Kawasaki. (Det har i vissa 
studier även visat effekt vid Mb. Still.) Vi 
avvaktar tills vidare med kortison. Dalacinet 
sätts ut. Claforanet behålls i tre dygn innan 
all antibiotika avslutas. Fortlöpande kontakt 
med reumatolog i Gävle och Uppsala.

Octagambehandlingen fortsätter under 
en vecka med förhållandevis god klinisk 
förbättring, även om patienten har fortsatt 
höga febertoppar dagligen. Efter ett fram-
gångsrikt permissionsförsök går patienten 
därefter hem med fortsatt ASA-behandling 
och väldigt snart återbesök. 

en del prover anländer som närmast stödjer 
Stillfalangens åsikter ytterligare: ferritinet 
fortsätter stiga till 6643. Vaskulitscreen-
ing och RF är negativa (vilket är närmast 
obligatoriskt för att kunna ställa diagno-
sen Morbus Still). Elfores visar måttlig 
inflammatorisk aktivitet, ingen M-kom-
ponent, normala immunoglobuliner. Svar 
på omfattande provtagning med serologier 
och virus-PCR visar sig utfalla negativt. 
(Bl.a. enterovirus, parvovirus B19, herpes 
simplex 1 och 2,influensa A och B, AST, 
toxoplasma gondii, HIV. Man ser tidigare 
genomgången CMV och EBV.) 

Vid återbesök tre dagar senare har dessa 
anlänt, men patienten är tyvärr klart sämre. 
Kontinuerlig feber mellan 38 och 40 grader, 
fortsatt avmagring (totalt 14 kg viktnedgång 
under sjukdomstiden), bilateral cervikal 
lymfadenopati och labmässig klar sjuk-
domsaktivitet. Det organiseras för inlägg-
ning dagen efter. Man gör körtelbiopsi 
och startar kortisonbehandling i puls med 
Solu- Medrol 1gx1 i tre dagar. Vid det här 
laget har ferritinet stigit till hela 27174 och 
Adult Morbus Still är den klart mest san-
nolika diagnosen. Lymfkörtelbiopsin visar 
naturligtvis senare på ytterligare en möjlig 
diff.diagnos i det att utseendet är fören-
ligt med Kikuchis lymfadenopati. Detta 

är dock ett godartat tillstånd som inte alls 
stämmer med den allvarliga kliniska bilden 
hos vårt fall. 

Det kliniska och labmässiga svaret på korti-
sonbehandlingen är utomordentligt. Febern 
och smärtan avtar, labproverna börjar nor-
maliseras inklusive ferritinet som nu för 
första gången sjunker (från27174 två dagar 
före till 2142 sex dagar efter kortisonstart). 
Efter avslutad tredagarsbehandling utskrivs 
patienten till hemmet med fortsatt Pred-
nisolon 30 mgx1, Kalcipos D, Omeprazol 
och snar uppföljning via reumatologmot-
tagningen. 

Under de sex veckor som gått sedan dess 
har patienten i princip hämtat sig helt. Han 
är kliniskt återställd, har ätit upp hela den 
förlorade vikten och samtliga labprover har 
normaliserats (ferritin 169). Han har fort-
satta besvär med värk i framför allt knäna. 
Prednisolonet planeras nu att börja trappas 
ur, men kommer sannolikt att vara kvar ett 
tag framöver. Följes vidare av reumatolog. 

Artiklar för den intresserade:

Recognition and management of Kawasaki disease. Han 
et.al. Canadian Medical Association Journal, March 
21,2000, p807-812.

Diagnosis and management of adult onset Still´s disease 
(review). Efthimiou et.al. Ann. Rheumatic Diseases, 
2006, 65:p564-572.

CHrISTIan KaMPMann
Infektionskliniken

Gävle Sjukhus

Bild 1. Bild 2.
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alla infektionsläkare har kunskap om 
vikten av tidig identifiering och behandling 
av patienter med svår sepsis och septisk 
chock. alla infektionsläkare har säkert 
också en rikhaltig samling av anekdoter 
när denna identifiering och behandling 
inte fungerat. Inte alla infektionsläkare 
har däremot försökt göra något åt pro-
blemet.

Den som under senare år lagt ner 
mest personlig energi på att gör 
något åt detta problem är Lars 

Ljungström i Skövde. Genom sin entusiasm 
och sin lansering av begreppet 90-30-90 i 
Skaraborg har Lars hemmavid lyckats lyfta 
sepsispatientens medicinska vikt till den 
nivå där hjärtinfarkt, stroke och trauma 
tidigare mest har varit aktuella. Lars var 
också den som på infektionsläkarföreningens 
chölinternat hösten 2005 föreslog att en 
programgrupp för sepsis skulle skapas.

Programgruppen för sepsis har varit stor, 
tolv personer, vilket speglar det stora intres-
set för frågan. Inom den akademiska sektorn 
finns två rävar med egna publikationer och 
stark oomtvistad ställning i landet inom sep-
sisområdet, därför var det av stort värde för 
gruppen att både Jan Sjölin och Bengt Gård-
lund ville delta. Två infektionskliniker har 
kvar egen intensivvård och därmed möjlighet 
att själva vårda patienter med svår sepsis 
och septisk chock – Göteborg och Malmö. 
Dessa kliniker bidrog med skåningarna 
Peter Lanbeck och Jonas Cronqvist samt 
göteborgaren Magnus Brink, den senare 
även specialist i anestesi- och intensivvård. 
Från universitetsklinikerna i Lund, Linkö-
ping, Karolinska Solna, Örebro och Uppsala 
anmälde sig Gisela Otto, Per Follin, Patrik 
Gille-Johnson, Tomas Vikerfors och Mia 
Furebring. Gruppen kompletterades med 
den något yngre Jesper Svefors från nästan-
universitetskliniken i Jönköping. Mia, Patrik 
och Jesper har pågående forskningsprojekt 
inom området vilket naturligtvis varit av 
stort värde. Förutom en sned könsfördel-
ning har gruppens sammansättning varit 
bred och kunskaperna i gruppen har gjort 
åtminstone oss redaktörer ödmjuka inför 
våra egna brister.

gruppen har haft flera dagsmöten i Stock-
holm, ett internat i Nässjö och ett avslu-
tande långt heldagsmöte på Arlanda. Från 
en initial fas med brainstorming gränsande 
till konfusion har strukturen blivit allt tyd-
ligare och hela tiden har mötena präglats av 
diskussionslystnad och engagemang. Lars 
har även i detta avseende med sin entusi-
asm varit ledande som sammankallande i 
gruppen. Under 2007 utsågs underteck-
nade till redaktörer och vi har sedan samlat 
materialet, samordnat och redigerat. Alla 
medlemmarna i gruppen har skrivit sina 
bitar, men gruppen står bakom hela texten 
och det anges inte i programmet vem som 
skrivit vad. En del kvällar med tålmodigt 
läsande av gruppens alster och små beslut 
kring förkortningar varvat med policyavgö-
randen har det blivit. En del avgörande har 
skickats till gruppmedlemmarna på remiss. 
Detta har varit trist, tråkigt och…alldeles 
underbart, nåja om inte underbart så i alla 
fall stimulerande!

Under de första mötena ägnades tiden 
huvudsakligen åt att avgränsa uppdraget. 
Den internationella Surviving Sepsis Cam-
paign har ju ingående utvärderat de olika 
terapimöjligheter som står till buds under 
alla skeden vid sepsis och att göra om detta 
på hemmaplan kändes övermäktigt och, 
kanske viktigare, onödigt. Vidare finns det 
rekommendationer inom ämnet från Läke-
medelsverket från 2004. Gruppen beslöt 
därför tidigt att fokusera på svår sepsis och 
septisk chock och på att programmet skulle 
inrikta sig på den tidiga identifieringen och 
behandlingen. Alla medlemmarna i gruppen 
är övertygade om att dessa patienter traditio-
nellt ges en alldeles för låg prioriteringsgrad 
vid ankomsten till akutmottagningar och 
att den initiala diagnostiken och terapin 
vid upptäckt ofta inte följer evidens- och 
erfarenhetsbaserade riktlinjer. 

Uppdraget att utforma ett vårdprogram kring 
sepsis kom från Svenska Infektionsläkar-
föreningen och det är därför naturligt att 
vårdprogrammet riktar sig till infektions-
läkare. Emellertid är det mycket ofta så 
att patienter med svår sepsis och septisk 

chock initialt omhändertas av läkare som 
inte är infektionsläkare och gruppen har 
därför försökt utforma programmet som 
en kunskapsbas med rekommendationer 
som kan vara av värde som beslutsstöd både 
för infektionsläkare och andra läkare (och 
sjuksköterskor) som möter septiska patienter 
i initialskedet.

Om någon vill förbättra kvalitén på det 
initiala omhändertagandet av sepsispatienter 
kommer man att stöta på många hinder. 
Till exempel har det inte varit självklart att 
andningsfrekvens och andra vitalparametrar 
har blivit registrerade vid ankomst till våra 
akutmottagningar. Eftersom sepsispatienten 
kan debutera med många olika symptom är 
det inte lika lätt att skapa rutiner som för 
patienter som har bröstsmärta eller plöts-
ligt påkommen hemipares. Gruppen har 
presenterat åtta stycken kvalitetsmål som vi 
finner oundgängliga för omhändertagandet 
av patienter med svår sepsis och septisk 
chock. Vår förhoppning är att dessa mål kan 
användas av verksamhetschefer och akutan-
svariga i kontakter med sjukhusledningar, 
chefläkare och akutmottagningar för att visa 
på de basala krav som måste finnas för dessa 
patienters säkerhet.

Vidare kan dessa mål vara utgångspunkt 
för kvalitetskontroll och kvalitetsregister.

ja, hur ser det då ut, när det nu äntligen före-
ligger i tryck? Efter en kort inledning följer 
en 11-sidig sammanfattning av de väsentliga 
delarna av programmet. I sammanfattningen 
finns alla viktiga ställningstagandena från 
gruppen med. Sammanfattningen inleds 
med de ovan nämnda kvalitetsmålen och 
avslutas med evidensgradering av de rekom-
mendationer gruppen lämnat. Samman-
fattningen har funnits tillgänglig på www.
infektion.net sedan december 2007 och är 
endast obetydligt ändrad fram till nu.

Efter sammanfattningen följer gruppens 
ställningstagande kring diagnoskriterierna 
för svår sepsis och septisk chock. En svensk 
konsensus kring en modern sepsisdiagnos 
har i princip saknats med undantag för de 
försök till detta som finns i Läkemedelsver-
kets genomgång 2004. Gruppens diskussio-
ner har i hög grad rört användbarheten kring 

ett vårdprogram blir till
jOnaS CrOnqVIST och PeTer lanBeCK, redaktörer för vårdprogrammet 
Svår sepsis och septisk chock – tidig identifiering och initial handläggning

Rapport från en redaktion
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SIRS-begreppet men också en tydlig speci-
fikation av kriterier för hypotension, hypo-
perfusion och organdysfunktion. Gruppens 
förhoppning är att programmets definitioner 
skall bli norm för diagnosen i Sverige.

efter en kort redogörelse för epidemiologi, 
där det konstateras att incidensen för svår 
sepsis sannolikt är gravt underskattad i vårt 
land följer två delar med relativt ingående 
beskrivning av patofysiologin vid svår sepsis 
och septisk chock. Gruppen har valt att ha 
med dessa beskrivningar som en kort sam-
manfattning och uppdatering för de läsare 
som inte är familjära med de senaste årens 
utveckling i sepsisforskningen.

Nästa avsnitt handlar om tidig identifie-
ring av patienter med svår sepsis och septisk 
chock. Som nämnt har gruppen fokuserat 
på en bättre och mer strukturerad mätning 
av vitalparametrar. Vid våra diskussioner 
framkom tidigt att många goda krafter för 
närvarande verkar inom detta område i vårt 
land. Begrepp som mobila intensivvårdsgrup-
per och triage och därmed följande system 
som MEWS och ADAPT har introducerats 
på många sjukhus. Därtill har vi BAS 90-30-
90 och risken är att en förvirring uppstår 
kring användbarheten av dessa begrepp. I 
programmet finns en del där dessa olika 
system jämförs och ett försök från gruppen 
att ge sin egen syn på vilka förändringar 
av vitalparametrarna som är allvarliga och 
mycket allvarliga tecken vis sepsis. Vidare 
finns en genomgång av biokemiska markö-
rers värde där gruppen starkt vill tala för en 

ökad användning av P-Laktat som prognos-
tiskt instrument hos dessa patienter. Den 
intresserade läsaren kan också i denna del 
finna en värdering och jämförelse av CRP 
och procalcitonin (PCT).

I behandlingsavsnittet uppmärksammas 
förstås antibiotika. Gruppen lämnar anti-
biotikaråd i två former dels specifikt efter 
diagnos men också som en mera resonerande 
antibiotikaalgoritm. Som alla infektionslä-
kare vet finns det en motsättning mellan 
kokboksråd för antibiotikabehandling och 
alla de fakta som egentligen behövs för att 
ge korrekt antibiotikaterapi. I programmet 
lämnas råd men det förutsätts också att det 
lokalt inom sjukhus och landsting fortsatt 
finns egna program för detta. Ni kan tro att 
diskussionen varit livlig inom detta område! 
Tydligare är dock råden att antibiotika skall 
ges inom en timme vid svår sepsis och sep-
tisk chock och att viss evidens finns för att 
infektionsläkare alltid bör tillfrågas om valet 
hos dessa svårt sjuka patienter.

Vad gäller övrig behandling poängteras 
bland annat att det är viktigt att ge intravenös 
vätska och syrgas med tydlig styrning mot 
fastställda mål och att fortlöpande utvärdera 
dessa mål. För att åstadkomma detta behövs 
fortsatt övervakning med strukturerad mät-
ning av vitalparametrar. Programmet ger tyd-
liga rekommendationer om övervakningen 
de första timmarna efter identifiering av 
patienter med svår sepsis och septisk chock 
och visar också på evidens kring detta. Om 
målen inte uppfylls skall kontakt med inten-

sivvårdsläkare tas och programmet ger indi-
kationer för kontakt med intensivvården.

Gruppen beslöt som nämnts ovan att inte 
ge rekommendationer för intensivvård av 
septiska patienter. Då mycket av sepsisforsk-
ningen och dess kontroverser på senare år 
berört detta skede har gruppen istället valt 
att kortfattat beskriva de vanligaste åtgär-
derna på intensivvårdsavdelningarna.

Det bör nämnas att gruppens arbete redan 
omsatts till kvalitetsregistret för svår sepsis 
och septisk chock som ju är en del av det 
nationella svenska infektionsregistret. Tomas 
Vikerfors har varit eldsjäl för genomförandet 
av infektionsregistret och i arbetet med sep-
sisregistret har Jesper Svefors förtjänstfullt 
bistått honom. Efter en del barnsjukdomar 
är det vår förhoppning att registret skall ge 
möjligheter att verka som en viktig indikator 
på tillståndet för sepsisvården i landet och ge 
incitament för ständiga förbättringar.

Vårdprogrammet kommer att lämna tryck-
pressarna i slutet av april och samtidigt bli 
tillgängligt på hemsidan. En inledande pre-
sentation av innehållet presenterades på vår-
mötet i Uppsala 2007. Inför sepsissymposiet 
på riksstämman blev sammanfattning och 
lathund tillgänglig via hemsidan. I denna 
trestegsraket blir nu hela vårdprogrammet 
tillgängligt lagom till vårmötet i Lund. Vår 
förhoppning är att programmet skall spridas 
och att dess kvalitetsmål skall uppmärksam-
mas och leda till förbättringar för vården av 
de patienter som berörs! ■

Senaste månaderna har flera nya nätsaj-
ter lanserats med syfte att informera 
och upplysa patienter om vårdkvalitet 

och skillnader mellan olika vårdgivare samt 
fungera som hjälp och stöd i det fria vårdva-
let inom primärvården. Av de nya sajterna 
har www.doktorsguiden.se blivit mest upp-
märksammad och debatterad. Naturligtvis 
krävs information inför det fria vårdvalet 
liksom även informationen till patienter 
inom både öppen- och slutenvård skulle 
kunna förbättras generellt. Frågan är bara 
på vilket sätt? 

Philip nordenström är upphovsman till dok-
torsguiden och driver sajten via företaget Fifty 
Fifty AB. Sidan har utgivarbevis från Radio- 
och TV-verket. Därmed är datainspektionen 

Yngreläkarspalten

Vilket betyg ger du doktorsguiden?
inte tillsynsmyndighet för verksamheten och 
materialet är grundlagsskyddat enligt tryck- 
och yttrandefrihetslagstiftningen.

Knappt 34000 läkare finns registrerade 
på sidan där uppgifterna är hämtade från 
Socialstyrelsens läkarregister. Vårdtagaren 
kan helt anonymt logga in på sidan och 
sedan betygsätta läkaren avseende kompe-
tens, empati, information, förtroende samt 
ge en helhetsbedömning. Betygsättningen 
sker enligt en sjugradig skala och bygger på 
en matematisk formel där alla läkare startar 
med medianbetyget 4. Möjlighet ges även att 
skriva en personlig kommentar om läkaren. 
Användaren kan när som helst ändra sitt 
betyg genom att rösta igen. Hittills är knappt 
12000 läkare betygsatta och antalet patienter 
som röstat drygt 32000. 

Syftet må vara gott men personligen tycker 
jag sidan inrymmer alltför stora brister. 

Fifty Fifty AB är hos Bolagsverket registre-
rat på produktion och förmedling av musik-
evenemang, uthyrning av musikinstrument 
och försäljning av reklamartiklar. Bara det 
gör att man kan ifrågasätta trovärdigheten. 
Dessutom är företaget vinstdrivande och 
sidan erbjuder annonsutrymme.

Genom inloggning säkras visserligen att 
en läkare bara kan betygsättas en gång av 
varje användare, men att denna verkligen 
är patient till läkaren kan inte kontrolleras. 
Registreringen av läkare verkar ha skett på 
ett undermåligt sätt trots att uppgifterna 
är hämtade från Socialstyrelsen. Att hitta 
enskilda läkare under en klinik kan vara 
svårt av flera anledningar. Ett sjukhus kan 
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som röstat. Man kan ifrågasätta vad den 
tillför, framför allt inom slutenvården där 
en patient ändå inte ges möjlighet att välja 
läkare fritt.

Vi bör istället sträva efter att garantera 
vård på så lika villkor som möjligt oavsett 
var patienten bor eller vilken läkare de möter. 
Kvalitetsjämförelser i form av nationella 
kvalitetsregister är en positiv utveckling som 
ligger rätt i tiden. Sidor som doktorsguiden 
ökar verkligen motivationen att fylla i de 
register vi har för endokardit, meningit, 
ledinfektioner, pneumoni och sepsis. Jag tror 
samtidigt vi generellt behöver bli bättre på 
att efterfråga patientens behov och önske-
mål, exempelvis genom patientenkäter.

Vi kan inte förhindra sajter som dok-
torsguiden men däremot verka för att göra 
viktig information exempelvis från kvali-
tetsregister mer lättåtkomlig och förstålig. 
Det är positivt att informationen och stödet 
till patienter förbättras men det bör ske på 
ett seriöst sätt. 

apropå nätsidor och seriositet vill jag slut-
ligen passa på att slå ett slag för hemsidan 
www.infektion.net där du kan hålla dig upp-
daterad om alla utbildningar och möten som 
ges under året. Hoppas vi ses på vårmötet 
i Lund 7–9 maj!

gUnlög raSMUSSen
gunlog.rasmussen@bredband.net

exempelvis finnas med två gånger men med 
olika benämningar, och en läkare är då bara 
registrerad under något av de båda sjukhus-
namnen. Vidare är vissa läkare registrerade 
med fel specialitet. Sidan gör ingen skillnad 
på om man är färdig specialist eller under 
utbildning och ger inte heller någon infor-
mation om eventuella subspecialiseringar 
eller specialområden. Uppdatering av upp-
gifterna kan enligt information på sidan ske 
genom att en läkare eller användare anmäler 
ändringar. Däremot ges ingen upplysning 
huruvida uppgifterna granskas innan änd-
ringar sker. 

Rankningen av läkare är högst subjektiv 
och naturligtvis beroende av hur många 

Kongresser & Möten 2008
7-9 maj  SIlF Vårmöte 

Lund

13 maj eftermiddagsmöte. Workshop efter eaSl 
– samarrangerat av Roche & Schering Plough, Stockholm 
Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215, birgitta.
mansen@roche.com 

14-16 maj  26th annual Meeting of the Weuropean Society for 
Pediatric Infectious Diseases 
Graz, Österrike, www.kenes.om/espid

21-24 maj neCTM 2 (north european conference in Travel Medi-
cine) 
Helsingfors, Finland, www.nectm.com 

2 juni SMI-dag om vårdhygien 
Luleå, www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium 

19-22 juni 13th International Congress on Infectious Diseases 
Kuala Lumpur, Malaysia, www.isid.org 

3-8 aug XVII International aIDS Conference (aIDS 2008) 
Mexico City, Mexiko, www.aids2008.org/ 

4–15 aug The gorgas expert Course in Clinical Tropical Medicine 
Lima, Peru, www.gorgas.org 

21-22 aug Hepatologi för infektionsläkare 
Bro (Stockholm), www.ipuls.se kursnr 20070349 

14-17 sept The Third european Influenza Conference 
Sevilla, Spanien, www.eswi.org/ 

15-19 sept SK-kurs: akut och kronisk leversjukdom  
Stockholm, http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:17)

18-19 sept C-net, Sjuksköterskemöte 
Stockholm, Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215, 
birgitta.mansen@roche.com

29 sept XVIIth International Congress for Tropical Medicine and 
Malaria 

–3 okt Jeju Island, Sydkorea, www.ictm17.org 

2 okt regionmöte HIV-infektion 
Göteborg, Ansvariga: Dr Magnus Gisslén infektionsklini-
ken SU/ÖS samt Dr Leo Flamholc infektionskliniken MAS, 
leila.jafari@abbott.com 

2-3 okt 4th nordic Hepatitis Meeting 
Stockholm, Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215, 
birgitta.mansen@roche.com 

6-10 okt SK-kurs: Klinisk handläggning av virala hepatiter 
Stockholm, http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr: 13:01) 

16-17 okt Hepatologi för infektionsläkare 
Bro (Stockholm), www.ipuls.se kursnr 20070349 

16-19 okt 13th Meeting of the european Society for Immunodefi-
ciencies (eSID) 
’s-Hertogenbosch, Holland, www.esid2008.org/ 

25-28 okt 48th annual Interscience Conference on antimicrobial 
agent and Chemotherapy (ICaaC) 
Washington DC, USA, www.asm.org/meetings/index.asp

31 okt-4 nov The liver Meeting 2008 (59:e aaSlD) 
San Francisco, USA, www.aasld.org/ 

18 nov eftermiddagsmöte. Workshop efter aaSlD  
– samarrangerat av Roche & Schering Plough, Stockholm. 
Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215, birgitta.
mansen@roche.com 

25 nov Virlogisymposiet 
Göteborg. Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215, 
birgitta.mansen@roche.com 

26-28 nov Svenska läkaresällskapets riksstämma 
Göteborg, www.riksstammangoteborg.se 

1 dec World aIDS Day 
www.worldaidsday.org/ 

7-11 dec 57th annual Meeting of the american Society of Tropi-
cal Medicine and Hygiene 
New Orleans, USA, www.astmh.org 

8-12 dec HIV-infektion ur många aspekter 
Stockholm, www.ipuls.se kursnr 20080082

göran Sterners resestipendium
Göran Sterners resestipendium på 11 000 kronor 
har i år tilldelats anna Henningsson vid Infektions-
kliniken i Jönköping.
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, 8 januari 2008

Närvarande: Åsa Hallgårde, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Gunlög Rasmussen, Stephan Stenmark, 
Bengt Wittesjö, Jonas Hedlund, Jonas Sundén-Cullberg, Per Follin adj. under § 6, Karin Lindahl adj. under § 5

§ 1. 
Ordf. Åsa Hallgårde öppnade mötet.

Nya och gamla styrelseledamöter presen-
terade sig för varandra

§ 2. 
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Jonas Hedlund

§ 3. 
Dagordningen fastställdes.

§ 4. 
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
18/10 -07 granskades och fastställdes. Å.H. 
återkommer med dragning om Socialstyrel-
sen rekommendationer om sjukskrivningar 
för patienter med infektionssjukdomar vid 
nästa styrelsemöte. Därefter lades protokollet 
till handlingarna.

§ 5. 
Rapport från fortbildningsansvarig K.L. 
och J.S-C.
Presentation av Fortbildningsmötet i Pärnu 
9–12/4. Mötet är granskat och godkänt 
av IPULS. Ämnesområdena är HIV, TB, 
antibiotikaresistens och antibiotika. Det 
har hitintills inkommit 23 anmälda exkl. 
föreläsare och industri. Påminnelse utgår 
till klinikerna via mejl. 

Höstutbildningen planeras till 25–26/9 i 
närheten av Arlanda, förslagsvis Steningevik. 
Förslag på ämnen och pedagogik diskutera-
des. Vi siktar på 30 deltagare. Utbildningen 
ska IPULS-granskas. Kursens administration 
sker i samarbete med Hansen. Annonseras 
både på hemsidan och via Infektionsläkaren 
nr 1 och 2. 

Vi ska lägga in en separat punkt på hem-
sidan om utbildning för att samla inbjud-
ningar, föreläsnings-PM, kursutvärderingar 
etc.

Frågan har väckts om fler kurser ska 
arrangeras tillsammans med SILF. Vi föror-
dar samarbete kring ”Infektionskonsulternas 
dag” men inte nu aktuella återkommande 
industrifinansierad kurser.

J.S-C. ska inventera möjligheterna att ge 
i uppdrag åt programgrupperna att delta 
med program inom sina område till kom-
mande kurser.

§ 6. 
Rapport från vetenskaplige sekreteraren 
P.F. och J.H.
P.F. överlämnade till J.H.
Inga inkomna eller besvarade remisser

Information om Justus Ströms föreläs-
ningsfond

Rapport från Läkarstämman 2007. Unge-
fär lika många deltagare i år som i Göteborg 
2006. Fler symposier än tidigare, totalt 87 
stycken. 

Stämmoledningen är nöjd med försöken 
med IPULS-granskning av programmen. 
Symposierna ska granskas inför 2008. Oklart 
vem som ska stå för kostnaderna, bör inte 
belasta sektionerna.

Nästa års stämma 26–28/11 2008. Tema 
är inte ännu bestämt. 

Vi hoppas även i år tilldelas ett eget spe-
cialistområde. 

P.F. är kvar 2008–2009 i stämmodele-
gationen

Symposieförslag ska in med deadline 6/3. 
Förslag på symposier och moderatorer 

diskuterades. Deadline för föredrag och 
postrar i augusti.

§ 7. 
Ordförandes ärenden Å.H. 
Frågan om specialistutbildning i infektions-
sjukdomar, vårdhygien och smittskydd för 
sjuksköterskor diskuterades. Å.H. skriver ett 
brev till Vårdförbundets ordförande Anna-
Karin Eklund.

§ 8. 
Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Inkomna remisser: 
Från Socialdepartementet via SLF ”EU:s 
konsultation avseende europeiska åtgärder 
inom området sällsynta sjukdomar”.

”Läkemedel är ett av läkarens viktigaste 
redskap ett läkemedelspolitiskt program från 
Sveriges läkarförbund”.

Remiss från World Medical Association via 
SLF: “World Medical Association declaration 
of Helsinki, Ethical principles for Medical 
Research Involving Human Subjects”.

Besvarade remisser: Sjukhusens läkeme-
delsförsörjning (SOU 2007:53). Svar skri-
vet av Bengt Ljungberg, Lund och Urban 
Hellgren, Stockholm.

Rapport från SLF:s fullmäktigemöte novem-
ber 2007.

§ 9. 
Rapport från skattmästaren B. W.
Vi har fått godkännande från SKL att bli 
nationellt kvalitetsregister, och har erhållit 
ca 450 000 kr för 2008. Bidraget ska sökas 
årligen.

Som nya ordinarie medlemmar i fören-
ingen antogs: 

Jesper Sterne, ST-läkare, Inf klin Eskil-
stuna, Siri Kurland, ST-läkare, Inf klin Aka-
demiska Uppsala, Lars Björck, professor, Inf 
klin UsiL, Sara Köhler, ST-läkare, Inf klin 
Eskilstuna, Emmi Andersson, ST-läkare, 
Klin mikrobiol/virologi + Inf klin Karolinska 
Huddinge, Bertil Stojanovic, leg läkare, Inf 
klin Karolinska Huddinge, Martin Kåberg, 
ST-läkare, Inf klin/Missbruk Karolinska 
Huddinge, Mette Wendt, ST-läkare, Inf 
klin Helsingborg, Daniel Svensson, leg läk, 
Inf klin UMAS.

Som ny associerad medlem i föreningen 
antogs:

Peter Bergman, ST-läkare, Klin Mikro-
biol/Virol, Karolinska Huddinge.

Presenterade bokslut för 2007 och bud-
getförslag för 2008.

Nya matrikeln kommer med Nr 1 
2008. 

§ 10. 
Redaktörens ärenden A.J.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2/08 före-
drogs av Anna Jerkeman. Deadline 4/4 -08. 
Idéer för kommande artiklar diskuterades.

§ 11. 
Frågor angående yngre läkare och SPUK 
G.R.
SPUK ska kontakta IPULS för att se hur 
många som söker infektionskurserna och 
andelen infektions-ST-läkare bland de 
sökande.

SPUK har diskuterade prioriteringsord-
ningen mellan kurserna.

Göteborg ansvarar för det diagnostiska 
provet även 2008.

Ungt forum kommer att ligga kvar dagen 
före Läkarstämman. Grundinställningen är 
att varje klinik som har ST-läkare bör skicka 
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minst en deltagare till varje utbildningen.
Varje klinik bör ha en utbildningsansvarig/
studierektor.

Arbetet med målbeskrivningen fortskri-
der. Senaste mötet med SoS var 12/12. 

SoS föreslår att verksamhetschef, handle-
dare och eventuellt studierektor ska skriva 
under ansökan om specialistbevis. På SoS 
kommer det sedan att ske en granskning av en 
jurist och två utsedda infektionsspecialister.

Målbeskrivningen är tidigast klar att tas 
i bruk hösten 2008.

§ 11. 
Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister 
T.H.
Virala meningoencephaliter fortsätter sitt 
arbete.

Pneumonigruppen är färdig med sin 
revision.

Led- och skelettinfektioner fortsätter 
arbetet med sin revision. 

Ett förslag på en ny programgrupp om 
vårdrelaterade infektioner diskuterades. 
Frågan behöver mer beredning och kommer 
att diskuteras tillsammans med andra förslag 
vid höstens chefsmöte.

Hemsidans innehåll och layout disku-
terades.

§ 12. 
Svenska Infektionsläkarföreningens 
firmatecknare för 2008
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 Wit-
tesjö under adress Gefionvägen 1, 371 41 
Karlskrona.

§ 13. 
Styrelsemöte i Göran Sterners resestipen-
diefond
Presenterade Bokslut för Göran Sterners 
resestipendiefond 2007.

11 000 kr kan delas ut 2008. Annons 
om stipendiet gick ut med Nr 4/2007 och 
påminnelse kommer i Nr 1/2008.

§ 14. 
Styrelsens arbetsformer 2008
Styrelsemöte tisdag 8/1 på Läkarsällskapet 
i Stockholm. 

Deadline för material till Infektionsläka-
ren Nr 1 18/1.

Styrelsemöte torsdag 13/3 på Läkarför-
bundet i Stockholm. 

Deadline för material till Infektionsläka-
ren Nr 2 4/4.

Styrelsemöte i Lund inför vårmötet 7/5, 
styrelsen träffas på kvällen 6/5.

Styrelseinternat 27–29/8, Fjällbacka.
Deadline för material till Infektionsläka-

ren Nr 3 2/9.
Styrelsemöte inför chefsmötet 8/10.
Chefsmötet 9–10/10 Sigtunahöjden.
Deadline för material till Infektionsläka-

ren Nr 4 19/10.
Riksstämman i Göteborg 26–28/11.
Årsmöte 26/11.

§ 15. 
Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 16. 
Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark, Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde, Ordförande

Jonas Hedlund, Protokolljusterare

skVallersPalteN

Karolina Hermansson och Elisabet Skoog har tillträtt som ST-läkare vid 
Infektionskliniken i Falun
Friedrich Kroat har tillträtt som ST-läkare vid Infektionskliniken i Östersund
Johan Hansson och Martin Angelin har tillträtt som ST-läkare vid 
Infektionskliniken i Umeå
Joakim Aronsson har tillträtt som ST-läkare vid Infektionskliniken i Jönköping
Emeli Månsson har tillträtt som ST-läkare vid Infektionskliniken i Västerås
Katarina Lund har tillträtt som ST-läkare vid Infektionskliniken i Uddevalla

Gabriela Stanciu har tillträtt som Specialistläkare vid Infektionskliniken i 
Uddevalla
Marie Studahl har tillträtt som vårdenhetsöverläkare vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra

Johan Westin har antagits som docent vid Sahlgrenska Akademin  
Lars Hagberg har tillträtt som professor i Infektionsmedicin vid Sahlgrenska 
Akademin
Birgitta Evengård har tillträtt som professor i Infektionsmedicin vid Umeå 
Universitet

Överläkare Olafr Steinum lämnar sin deltidstjänst på Infektionskliniken i 
Uddevalla för att på heltid ägna sig åt klassifikation. Han kommer att till-
träda som ordförande för WHO:s arbete med nästa ICD klassifikation.
Specialistläkare Gunnar Urban lämnar Infektionskliniken i Uddevalla för i 
första hand två års arbete med HIV-prevention i Tanzania.

Kallelse till 
ordinarie medlemsmöte

för Svenska 
infektionsläkarföreningen

Torsdagen den 8 maj 2007 kl. 16.30
Grand Hotel Lund

1. Mötets öppnade

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare och två 
protokolljusterare

4. Godkännande av kallelseförfa-
randet och ev. komplettering av 
dagordningen

5. Styrelsen informerar

6. Rapport från revisorerna gällande 
2007 års bokslut

7. Rapport från kvalitetsregistret

8. Övriga Frågor

9. Mötets avslutande

Välkomna!
Stephan Stenmark
Facklig sekreterare
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, svenska Infektionsläkarföreningen

Infektionskliniken Karolinska Solna, 13 mars 2008

Närvarande: Åsa Hallgårde, Anna Jerkeman, Gunlög Rasmussen, Stephan Stenmark, Jonas Hedlund, 

§ 1. Ordf Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§ 2. Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Anna Jerkeman

§ 3. Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll från styrelsemötet 
den 8/1 2008 granskades och fastställdes. 

§ 5. Ordförandes ärenden Å.H.
SoS har bett oss gå igenom nu gällande rekom-
mendationerna för sjukskrivningar. Å.H. har 
skickat en underremiss till utvalda hepatitspe-
cialister gällande sjukskrivning vid hepatiter 
och kommer sedan att sammanfatta ett utlå-
tande. Liknande förfarande kommer att ske 
avseende HIV.

Å.H. har skrivit ett brev till Vårdförbundets 
ordf. Anna-Karin Eklund i frågan om specia-
listutbildning för sköterskor i infektionssjuk-
domar. Ordf. i IFIS (intresseföreningen för 
infektionssjuksköterskor) Anette Thorén har 
tidigare kontaktas i frågan via Jan Källman, 
Örebro. Frågan kommer att tas upp på deras 
årsmöte i april. Frågan bevakas av G.R.

Å.H. ersatte T.H. vid styrgruppsmöte i natio-
nella HIV-kvalitetsregistret. Kvalitetsparame-
trarna genomgår revision. Alla Infektionskli-
niker utom tre är nu med i Infcare HIV. Flera 
kliniker i norden är på väg in i Infcare HIV.

§ 6. Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Besvarade remisser:

Från Socialdepartementet via SLF ”EUs 
konsultation avseende europeiska åtgärder 
inom området sällsynta sjukdomar”. Besvarad 
av Vanda Friman, Göteborg

”Läkemedel är ett av läkarens viktigaste 
redskap ett läkemedelspolitiskt program från 
Sveriges läkarförbund”. Besvarad av Mårten 
Prag, Örebro och S.S.

Remiss från World Medical Association via 
SLF: “World Medical Association declaration 
of Helsinki, Ethical principles for Medical 
Research Involving Human Subjects.” Bes-
varad av Arne Tärnvik, Umeå.

SILF har fått en inbjudan från LÖF (Lands-
tingens ömsesidiga försäkringsbolag) att tillsam-
mans med Svensk ortopedisk förening starta ett 
projekt för att minska antalet protesinfektioner. 
S.S. ska delta vid ett första styrgruppsmöte 2/4. 
Föreningen föreslår att Bo Söderquist, Örebro, 
ska nomineras som representant i den kom-
mande arbetsgruppen

§ 7. Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C. 
Skriftlig rapport
Pärnu: 38 kollegor anmälda utöver de fem 
föreläsarna. Tre kliniker är ej representerade. 

Tre läkemedelsrepresentanter. Kalkylerar en 
budget på ca 20 000 kronor plus. 

Höstutbildningen 25–26/9: En tvådagars 
kurs i akutmedicin. Klart från samtliga sex 
tillfrågade föreläsare till att medverka. Den 
pedagogiska metoden är falldiskussioner i 
smågrupper vilket utnyttjar deltagarnas egna 
erfarenheter. Sen följer gemensam modere-
rad fallpresentation där ämnesexperter deltar. 
Ämnesområden blir akut neurologi, reumato-
logi, tromboembolisk sjukdom, arytmier samt 
chock och/eller förgiftningar. Annons kommer 
med nr 2 av tidningen

§ 8. Rapport från vetenskaplige sekr. J.H.
Inkomna remisser: 

Stort remissflod via SLS under de första 
månaderna. De flesta har lämnats obesvarade 
då de inte bedömdes beröra vår specialitet 
specifikt.

Från Socialstyrelsen: Förslag att införa vacci-
nation mot humant papillomvirus i det svenska 
barnvaccinationsprogrammet m.m. Svar till 
9/4. Föreslår i första hand att Marianne Jert-
born tittar på remissen

Besvarade remisser:
Profylax för GBS-infektion hos nyfödda. 

Björn Eriksson, KS Huddinge.
Läkarstämman 2008:
Man har beslutat om två teman; ”Framtidens 

hälsa då och nu” och ”Inflammation på gott 
och ont”. Infektion utgör 1 av 12 definierade 
sjukdomsområden. Vi har lämnat in tre förslag 
på egna symposier och har blivit kontaktade att 
vara medarrangörer för fem andra symposier. 

1. Feber hos invandrare och svenska rese-
närer, moderator Rune Andersson

2. Klimatberoende infektioner, moderator 
Birgitta Evengård

3. Myggburna viroser, moderator Rickard 
Eitrem

Deadline för posters 25/8.
Årsmötet planeras att hållas 26/11 18.30 

på Scandic Hotel Opalen. Inbjudan till före-
läsning direkt efter årsmöte inkl. middag i 
samarrangemang med ett läkemedelsbolag. 
Arbete med program pågår

Genomgång av de sökande till Pfizerstipen-
diet 2008. Beslutar att förlänga ansökningsti-
den till 15/4. Information går ut via hemsidan 
och mejl till klinikerna.

Göran Sterners Resestipendium på 11 000 
kr tilldelas Anna Henningsson.

§ 9. Rapport från skattmästaren B. W. 
Skriftlig rapport
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs: 

Johanna Sjöwall, leg läk, vik ul, Inf klin 
Linköping (tidigare associerad medl), Christer 

Mehle, ST-läkare, Inf klin Umeå, Josef Järhult, 
ST-läkare, Inf klin Uppsala, Mattias Larsson, 
leg läk, Inf klin Karolinska sjukhuset Hud-
dinge, Daniel Wide, leg läk, vik ul, Inf klin 
Halmstad, Charlott Kjölvmark, ST-läkare, Inf 
klin Helsingborg, Maria Bergström, leg läk, 
vik ul, Inf klin Linköping.

Som nya associerade medlemmar i föreningen 
antogs: 

Sven Oredsson, verksamhetschef, Inf klin 
Helsingborg, Annika Hillgren-Mattsson, 
verksamhetschef, Inf klin Gävle, Marie Reg-
narsson, verksamhetschef, Inf klin Kalmar, 
Ingrid Brännström, apotekare, Apoteket vid 
Sunderby Sjukhus

8 medlemmar har uteslutits pga. bristande 
betalning.

Redovisning av aktuell ekonomi och budget 
för 2008

§ 10. Redaktörens ärenden A.J.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2/08 föredrogs 
av Anna Jerkeman. Deadline 4/4 -08.

§ 11. Frågor ang. yngre läkare och SPUK 
G.R.
Telefonmöte med SPUK hölls v.10. Har 
gjort en prioritering bland de 12 förslagen 
på SK-kurser som lämnats in. Högst ranking 
fick antimikrobiell terapi, infektioner hos 
immunsupprimerade, tropikmedicin, sepsis 
och vaccinationer.

Det var 16 deltagare på fallseminariet i 
januari 2008 med god kurskritik.

Inga nyheter gällande målbeskrivningen för 
specialiteten i nuläget.

Förslag för tema till Ungt forum 2008 dis-
kuterades

§ 11. Programgrupper, hemsida, kvalitetsre-
gister T.H. Skriftlig rapport
Programgruppen för sepsis är klar. I övrigt 
ingen rapport.

§ 12. Övriga frågor
S.S. tar upp frågan om den genomförda 
undersökningen ”Läkares arbetsmiljö i SLL”. 
Uttrycker oro för det låga resultatet för infek-
tionskliniken i Stockholm. Å.H. ska kontakta 
ledningen för kliniken och fråga om fören-
ingen kan bidra med något för att påverka 
situationen.

§ 13. Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark, Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde, Ordförande

Anna Jerkeman, Protokolljusterare




