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D

et står oktober i almanackan och
visst märker man att dagarna blivit
kortare. Men värmen håller fortfarande i sig, så den där riktiga höstkänslan
har inte infunnit sig än. Men visst, julplaneringen är i full gång och så sent som idag har
vi diskuterat influensasnabbtester, så nog är
allt hösten i antågande. Och det är väl som
det ska vara, för även om vi njutit av en lång
sommar så har årstidernas växlingar sin charm.
En långpromenad i skogen eller längs havet
en vacker höstdag och sedan en god mustig
gryta med tända ljus är inte dumt. Det är sånt
vi mår bra av i en ofta alltför stressig vardag.
Tänk på att livet inte bara har längd, det har
bredd också!
Så är valet över för den här gången. Ny reger-
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ing och ändrad sammansättning i tolv landsting får säkert konsekvenser inom många
områden på flera håll i landet, men riktigt
hur är det svårt att sia om redan. Men konstruktivt nytänkande är välkommet, vare sig
det är till följd av politiskt byte från rött till
blått eller vice versa, så länge inte välfungerande verksamheter organiseras om av enbart
ideologiska skäl!
Hos oss i Skåne har ny politisk majoritet lokalt

medfört att jourdirektiven med max 13 timmars arbetspass åtminstone tillfälligt tonats
ned, även om sista ordet ännu inte är sagt. Så
man kan väl säga att det har blivit en arbetsmiljöfråga med politiska förtecken. Någon
tolkning av EU-direktiven för beredskap har
dock ännu inte presenterats.
Läkarnas arbetstider och jouren är synnerligen

aktuella frågor på många håll i vårt avlånga
land, men hade sannolikt varit det även utan
val. Eventuell schemaläggning skulle beröra oss
infektionsläkare i allra högsta grad. Vi tillhör
ju de jour-/beredskapslinjer som förutom
arbete med akuta jourfall ofta har ansvar för
en avdelning med flera svårt sjuka patienter. Det är också ganska ofta som det är vi
läkare som står för patientkontinuiteten. Att
vi läkare ska ha arbetstider som är förenliga
med arbetstidslagen och EU-direktiv tycker jag
är självklart, men schemaläggning dygnet runt
tror jag inte gagnar varken patienterna eller

vår arbetsmiljö, snarare tvärtom. Vi får hoppas
att det går att finna lösningar i samförstånd
även om förhandlingarna på flera håll just nu
tycks ha gått i stå.
När jag skriver detta är det är det snart dags

för årets chölmöte, som styrelsen dock tagit
sig friheten att döpa om till chefsmöte, eftersom allt färre av deltagarna numera tituleras
”chöl”. Infektionsspecialiteten står på ganska
fast grund just nu, men det är viktigt att vi
själva är med och styr utvecklingen, så en stor
del av mötet kommer att utgå från det som
Framtidsgruppen tagit fram i sitt dokument.
Vilka visioner har vi för infektionsspecialiteten? Jag hoppas på livliga och givande diskussioner och att många av de tankar och idéer
som kommer upp tas med hem och diskuteras
med kollegor och andra medarbetare. Vi har
en stark samhörighet inom specialiteten och
det är en styrka.
Den årliga klinikenkäten finns förstås med
på dagordningen och den har förhoppningsvis
alla redan fått ta del av när detta läses.
I detta nummer ser ni programmet för Riks-

stämman. Det är mycket intressanta saker som
bjuds, både sådant som vi har direkt praktisk
nytta av i vårt kliniska arbete och sådant som
ger oss lite perspektiv på infektionsspecialitetens bredd och globala spektrum. Trots att vi
till största delen är akutkliniker och att slutet
av november är början på vår högsäsong,
hoppas jag att åtminstone några kollegor från
varje klinik kan beredas möjlighet att delta.
Alla är också mycket välkomna till årsmötet
onsdagen den 29 november och efterföljande
middag till subventionerat pris. Se särskild
inbjudan längre fram i tidningen.

Ha det så gott!
Åsa Hallgårde
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Aktuella avhandlingar

Vart tar alla gossar vägen?

S

edan jag fick uppdraget att jaga fram
och presentera avhandlingar och
deras författare inom vår specialitet
har det skett ett paradigmskifte, som det
heter numer. Allt fler kvinnor når framgångsrikt medicinisk doktorsgrad och så har
de tre eller fyra senaste avhandlingarna i
Infektionsläkaren alla kvinnliga författare.
Detta återspeglar förstås den ökande andel
kvinnor som tagits in på läkarlinjen under
lång tid och ett glädjande nog ökat intresse
och möjlighet för högre akademiska studier. Ännu mer markant är den kvinnliga
chefsdominansen vid Infektionskliniken i
Stockholm. Förutom sjukhusdirektör, divisionschef och tf verksamhetschef samt de
bägge ställföreträdande verksamhetscheferna (alla 5 kvinnor) är 13 av 16 sektions-

chefer kvinnor, sammanfattningsvis således
18 kvinnor och 3 män i ledningen. Liknande
paradigmskifte sker inom hela utbildningssektorn och det verkar som yrkesvalet blir
alltmer könsberoende, inte tvärtom som
man hade hoppats på. Åtminstone gäller
detta barnomsorg-, skol- och vårdapparaten
som än mer än tidigare domineras av kvinnor i olika yrkeskategorier.
And so what? Det kan ju man fråga sig.
Det är i alla fall intressant att spekulera i,
om och i så fall hur, detta kommer att påverka det uppväxande släktet, som från BB
över förskola, låg-, mellan- och högstadium
till gymnasium, högskola och universitet
och senare i livet i vårdapparaten, huvudsakligen eller kanske enbart kommer att
möta kvinnor. Och, slutligen, sannolikt även

bli begravd av kvinnlig präst. Kanske får vi
färre machokillar i framtiden?

Så för att illustrera det som sagts ovan har
jag glädjen att presentera ytterligare två
kvinnliga infektionskollegor som framgångsrikt disputerat inom HIV-området,
som förefaller ha bra tryck i forskningen nu.
Snart har vi ett vaccin också, åtminstone
att döma av dagspressen.

men definitivt så på behandlingsframgången.
Anns ansats att utröna resultaten av ART
med avseende på HIV-1-subtyper är därför
viktig. För att förstå mekanismerna som styr
behandlingens effekt måste man analysera
det immunologiska svaret på behandlingen,
vilket Ann också gjort. En annan aspekt som
Ann studerat gäller i vilken mån etnicitet
påverkar sjudomförlopp och behandlingsresultat, så är ju fallet för hepatit C.

tions in Vivo” med Anders Sönnerborg som
huvudhandledare och Knut Lidman som
bihandledare. Opponent var Lars Hagberg,
Göteborg.

Ann Atlas är överläkare inom slutenvården på

Solnaenheten. Hennes stora intresse utanför
HIV-forskningen är musik, särskilt opera
och när detta går i tryck är Ann i NYC och
kanske på Metropolitan lyssnande på La
Bohème eller Tosca. Ann disputerade i våras
på en avhandling med titeln ”Immunological
and Virological Response to Antiretroviral
Treatment (ART) in patients Infected with
different HIV-1 Genetic subjects”.
HIV-1 förekommer i en mängd stammar,
subtyper och därtill otaliga rekombinanta
former. Om detta har någon klinisk betydelse för naturalförloppet och för behandlingsresultatet är inte klarlagt. Från hepatit
C vet vi att genotyp har liten eller ingen
avgörande inverkan på sjukdomsförloppet
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Opponent var Birgitta Åsjö, Bergen och
huvudhandledare Francesca Chiodi, Stockholm.
Veronica Svedhem-Johansson är kollega till

Ann och tillika överläkare vid Solnasiten.
Veronica har även ett sidointresse förutom
resistensutvecklig vid HIV-läkemedel, nämligen tropikmedicin. Hon arrangerar också
tillsammans med Anders Blaxhult den uppskattade SK-kursen ”HIV-infektion ur alla
aspekter” som startar igen i december.
Veronica disputerade på avhandlingen
”Kinetics of HIV-1 Drug Resistance Muta-

Vart tar alla gossar vägen, då? Inte vet jag.

Några jagar väl älg i Norrland, andra trycker
på knappar i Börsbolagen, eller kränger villor och lägenheter i storstäderna.
Hustrun (läkare) läste detta: ”Hans, så
där kan du inte skriva”. ”Nähä, men nu spelar det inte så stor roll, när alla chefstjänster
är redan tillsatta och pensionen närmar sig”,
blev mitt kloka svar.

Hans Glaumann
Hans.Glaumann@medhs.ki.se
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Resistensutveckling under behandling är
ju ett välkänt fenomen för många virus
och utvecklas när selektionstrycket är suboptimalt och tillåter replikation. Matematiska modeller har visat att det sker upp till
10 000 mutationer per dag hos en HIVinfekterad individ. Detta gör att dessa kan
finnas redan innan personen exponerats för
antiviral terapi. Dessa mutanter har dock i
allmänhet dålig livskraft och konkurreras ut
av wild-type-virus. Exponeras individen för
antiretroviral terapi kan mutanterna vakna
till liv och bli dominerande quasispecies. Det
övergripande syftet med Veronicas studie var
att studera kinetiken för drogresistens i olika
HIV-1-populationer vid upphörande, byte
eller behandlingsmisslyckande.

Infektionsläkaren och alla kollegor gratulerar Ann och Veronica! 

Aktuella avhandlingar

Kinetik hos HIV-1-läkemedelsassocierade
mutationer in vivo
Veronika Svedhem-Johansson
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
veronica.svedhem@karolinska.se

Enzymet reverse transcriptase (RT) verksamt vid virusreplikation, felläser ofta RNAsekvenser vid översättning till DNA och
ger därmed upphov till mutationer. HIV
replikerar snabbt, 1010 nya virioner produceras dagligen hos en infekterad individ.
Dessa båda mekanismer är av stor betydelse
för utvecklingen av resistenta mutationer. Antivirala läkemedel (ARV) selekterar
muterat virus med överlevnadsfördel under
behandlingens gång. Kännedom om de
muterade stammarnas kinetik är nödvändig
vid behandling med ARV.
Avhandlingens syfte var att studera kinetiken hos läkemedelsinducerade mutationer
och dessas relevans på patienternas behandling som : avbröts (arbete 1), ändrades till
följd av upprepad virologisk svikt (arbete
2), eller ändrades till följd av behandlingssvikt på Nelfinavir (arbete 3), och slutligen
(arbete 4) studerades läkemedelsinducerad
resistens i mindre, icke dominanta HIVpopulationer.
Arbete 1 avsåg att studera kinetiken för HIV-

1RNA och läkemedelsinducerade mutationer vid avslutad ARV. Plasma analyserades
från 26 patienter med avseende på HIV-1
RNA med PCR-teknik och mutationer med
sekvensering av pol-genen. Efter avslutad
ARV följde en period (6–29 dagar) med odetekterbart virus (HIV-RNA-1 <50 kopior/
ml), därefter en fas med snabbt stigande
virusmängd, innan en platåfas inträdde
med nivåer i paritet med de nivåer, som
patienten haft före behandling eller högre.
Under period två med snabbt stigande virusmängd avvecklas inga mutationer, vilket
visar att muterat virus kan replikera bra.
I senare skede avvecklas primära proteas
(PI) mutationer i högre grad än sekundära
PI och primära reverse transcriptase (RT)
mutationer, tydande på att primära PI har
större inverkan på virus livskraft (fitnes).

Arbete 2 behandlade persistens av tidigare

HIV-1-läkemedelsinducerade mutationer
vid ny behandlingssvikt på andra eller tredje
linjens behandling. Genotypisk resistensbestämning utfördes före behandlingsbyte och
vid nästföljande behandlingssvikt. Majoriteten av de primära och sekundära mutationerna kvarstår i både RT- och PI-genen.
Efter byte från AZT till d4T-innehållande
behandling kvarstår tymidinanalogmutationer (TAM) hos nästan alla patienter.
M184V-mutationer avvecklades hos de
flesta patienter som avslutat 3TC-behandling, men kvarstår hos flera som fortsatt med
ddI- eller ABC-terapi. Hos de flesta patienter,
som ej hade PI i sin nya behandlingsregim
gick PI-mutationerna ej att påvisa vid ny
svikt. Hos patienter med tidigare upprepad
behandlingssvikt kvarstår de flesta RT- och
PI-mutationer vid ny svikt. Resultaten visar
på bred korsresistens mellan läkemedel inom
samma klass.
I arbete 3 studerades PI-naiva patienter med
svikt på nelfinavir-innehållande behandling
retrospektivt för att kartlägga resistensmönstret. 43 patienter med svikt sekvenserades, i
29 fall även före behandlingsstart. Mutation
V82A identifierades hos fyra patienter vid
behandlingsstart. Vid svikt hade 17 av 43
patienter utvecklat primära PI-mutationer:
M46I (n=7), D30N (n=6), L90M (n=7)
och V82A (=4). Fyra patienter hade mer
än 1 primär PI. PI-naiva patienter i Sverige
kan bära PI-resistent virus varför resistenstestning bör övervägas innan behandlingsstart. Vid behandlingssvikt på nelfinavir
kan mutation M46I påvisas, vilket tidigare
endast skett vid behandling med andra PI.
Det varierade mutationsmönstret med låg
förekomst av D30N var oväntat.
I det avslutande arbetet 4 studerades
betydelsen av icke-dominanta HIV-1-stammar vid utvecklingen av läkemedelsinduce-

rad resistens. Här användes en ny selektiv
PCR- (SCR) metod utvecklad av vår forskningsgrupp och resultaten jämfördes med
den genotypiska metod (direkt sekvensering)
som används i kliniskt bruk. SCR möjliggör
påvisning av resistenta stammar ner till 0,1%
och visar samtidigt proportionen av andra
mutationer vid samma position.
Mutation M184V selekteras fram av
behandling med 3TC, abacavir (ABC)
och ddI och är vanligt förekommande. 90
prover från 16 patienter med virologisk
svikt och behandling med 3TC och eller
ddI utan påvisad mutation M184V/I vid
klinisk resistensanalys samt negativa kontroller analyserades med sPCR och direktsekvensering. Vi fann att alla prov positiva
i klinisk rutin också var positiva i sPCR och
förnyad direktsekvensering i en frekvens av
1–90%. I fem prover från 3 patienter blev
sPCR positiv i låg frekvens, när direktsekvensering var negativ. Detta tyder på att
sekvensering inte underskattar frekvensen
av M184V/I även om ett fåtal patienter
kan bära mutationen i låg frekvens hos
icke-dominanta populationer. Mutation
M184V/I försvann när behandling med
3TC upphörde men ddI fortsattes. Detta
talar för att M184V inte bidrar till klinisk
signifikant resistens mot ddI.
1. Birk M, Svedhem V, Sonnerborg A. Kinetics of
HIV-1 RNA and resistance associated mutations
after cessation of antiretroviral combination therapy.
AIDS. 2001 Jul 27;15(11):1359-68.
2. Svedhem V, Lindkvist A, Lidman K, Sonnerborg
A. Persistence of earlier HIV-1 drug resistance
mutations at new treatment failure. J Med Virol.
2002 Dec; 68(4):473-8.
3. Svedhem V, Lindkvist A, Bergroth T, Lidman K,
Sönnerborg A. Diverse pattern of protease inhibitor
resistance mutations in HIV-1 infected patients
failing nelfinavir. J Med Virol. 2005. 76: 447-51.
4. Svedhem V, Bergroth T, Lidman K, Sönnerborg A.
Kinetics of M184I/V in minor HIV populations
of patients with 3TC and/or ddI treatment failure.
Submitted
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Aktuella avhandlingar

Immunologiskt och virologiskt svar på antiretroviral
behandling (ART) hos patienter infekterade med olika
HIV-1-genetiska subtyper
ANN ATLAS
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm
ann.atlas@karolinska.se
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CD4-positiva T-lymfocyter i blod) är gjorda
på HIV-1-patienter infekterade med subtyp
B.

T-cellsvar under HIV-infektion
Humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1)
är ett virus som företrädesvis infekterar och
slår ut CD4-positiva T-lymfocyter (som
också kallas T-hjälparceller). Av de förlorade CD4-positiva T-lymfocyterna under
HIV-infektion är endast mindre än 0,1%
av de perifera CD4-positiva lymfocyterna
HIV-1-infekterade, vilket talar för att flera
olika patogena mekanismer bidrar till
den successiva CD4-förlusten, t.ex. viral
replikation och immunaktivering. HIV-1
infekterar i huvudsak aktiverade CD4+ Tceller och dessa celler har en annan dynamik
än vilande celler vars antal kontrolleras av
homeostatiska mekanismer. Mellors JW och
medarbetare visade 1997 att virusbördan i
plasma starkt korrelerade till hastigheten som
CD4+ T-celler minskade och progressionen
till AIDS. Sedan dess är det konsensus att
mäta CD4+ T-celler och HIV-RNA i plasma
för att utvärdera sjukdomsprogression och
svar på behandling. Det är dock inte alls
klart hur dessa två parametrar korrelerar
till varandra.
Få studier har analyserat om det finns
subtyp-specifika skillnader avseende immunaktivering, antalet CD4+ T-lymfocyter och
mängden HIV-RNA i blod hos såväl obehandlade som behandlade HIV-1-patienter.
Mot bakgrund av att HIV-1-pandemin
utgörs av olika HIV-1-subtyper och CRFs
är det viktigt att studera om patienter infekterade med olika subtyper och CRFs svarar
lika bra på behandling med ART och om
infektion med olika HIV-1-subtyper och
CRFs ger upphov till likartad immundysfunktion. I kampen mot HIV behöver vi

nya droger som kan stärka immunförsvaret och kanske till och med minska den
abnorma nivån av immunaktivering som
vi ser hos den HIV-1-infekterade patienten.
Även ur detta perspektiv är det viktigt att
studera om det finns subtypspecifika skillnader. Det övergripande målet med mitt
avhandlingsarbete har varit att studera om
immunologiska och virologiska parametrar
skiljer sig åt hos patienter infekterade med
olika HIV-1-genetiska subtyper. Med andra
ord, vi ville studera om infektion med olika
HIV-1-subtyper ger upphov till likartad
immundysfunktion och om patienter infekterade med olika subtyper svarar lika bra
på behandling med ART.
CD27 uttrycks på perifera T-celler, minnesB-celler och NK-celler. Aktiverade T-celler
frisätter en löslig form av CD27 (soluble
CD27 = sCD27) genom proteolytisk klyvning. Förhöjda nivåer av sCD27 i plasma
ses vid autoimmuna sjukdomar (RA, SLE,
MS) tumörer (B-cells-lymfom) och kroniska
infektioner som HIV och hepatit.
Syftet med det första arbetet var att studera

om nivån av den lösliga immunaktiveringsmarkören CD27 i plasma skiljer sig mellan
antiretroviralt behandlingsnaiva patienter
infekterade med någon av HIV-1-subtyperna A, B, C eller D samt efter ett års framgångsrik antiretroviral terapi (HIV-RNA<
50 kopior/ml blod). Materialet utgjordes av
64 HIV-1-infekterade patienter med subtyp
A–D och 40 negativa kontroller.
Nivån av lösligt CD27 i plasma var högre
hos samtliga 64 HIV-patienter jämfört med
icke HIV-infekterade. Data i detta arbete
indikerade att patienter infekterade med
HIV-1 subtyp A, B och D hade liknande
immunaktiveringsprofil avseende sCD27
i plasma.


HIV-1-genetiska subtyper
och geografisk distribution
Genetisk analys av olika stammar visar att
HIV-1-isolat kan delas in i tre grupper: M
(Major) O (outlier) och N (Novel). Grupp
M delas in i subtyper och cirkulerande
rekombinanta former (CRFs) och står för
huvuddelen av HIV-1-epidemin. Hittills har
man identifierat nio olika subtyper A till K
och mer än 15 CRFs. Cirkulerande rekombinanta former (CRFs) betyder att det skett
en rekombination av minst två gensegment
från två olika virala stammar hos en individ,
t.ex. AE (CM 240) CRF_01, AG (IbNG)
CRF_02 och AB(KAL 153) CRF_03.
Namnet på den första virala full-längdssekvensen står inom parentes. AE är mest
prevalent i Sydostasien, AG i väst- och västra
Centralafrika och AB i Kaliningrad.
Mer än 70% av HIV-1-infekterade (dvs.
mer än 25 miljoner människor) lever i södra
Afrika . Den största ökningen av HIV-1infekterade ser vi nu i Syd- och Sydostasien
och i Östeuropa.
Det finns en geografisk distribution av
HIV-1-genetiska subtyper och CRFs. I
Östafrika utgörs epidemin i huvudsak av
personer infekterade med HIV-1 subtyp A,
C och D. I Västafrika är den rekombinanta
formen CRF02_AG vanligast.
Cirka 50% av HIV-1-pandemin utgörs
av personer infekterade med subtyp C. 65%
av HIV-1-pandemin utgörs av subtyp A,
B, C, D, CRF_01 AE och CRF02_AG.
I Östeuropa är subtyp A och G vanligast
samt rekombinanta former av dessa båda
isolat. I Asien och i Pacific är subtyp B, C
och CRF_01 AE vanligast. I Nordamerika,
Europa och Australien är HIV-1 subtyp B
mest prevalent.
Majoriteten av publicerade studier avseende virologiskt svar (nivån av HIV-RNA
i plasma) och immunologiskt svar (antalet

Aktuella avhandlingar
Patienter infekterade med HIV-1 subtyp
C hade signifikant högre nivåer av lösligt
CD27 i plasma både vid baseline och efter
ett års ART jämfört med patienter infekterade med subtyp A och B. Efter ett års
behandling med ART sjönk plasmanivåerna
av lösligt CD27 hos samtliga patienter, och
mest för subtyp C.
IL-7 produceras av epitelceller och sannolikt
av dendritiska celler och makrofager. IL-7
binder till IL-7Ra. IL-7 är viktig för differentiering, överlevnad och prolifiering av
tidiga thymocyter. IL-7 behövs inte för det
initiala immunsvaret med för bildandet av
minnes-T-celler. IL-7 förlänger överlevnaden
av perifera mogna naiva och minnes-T-celler
under homeostatisk expansion av T-celler.
Denna T-cellsexpansion sker hos lymfopena
individer.
I arbete nr II studerade vi uttrycket av IL7Ra på T-celler i relation till IL-7 och CD4+
T-celler hos HIV+ och HIV-. Vi studerade
också om lågt uttryck av IL-7Ra på T-celler
har betydelse för T-cellernas överlevnad.
Vi såg en stark association mellan låg/
negativt IL-7Ra uttryck, ökad IL-7 nivå och
sänkt CD4+ T-celler i plasma. Uttrycket av
IL-7Ra på T-celler hos HIV-1-infekterade
patienter normaliserades inte då IL-7-stimuleringen upphörde in vitro. VI såg att
trots IL-7-stimulering, dog en stor andel
T-celler i apoptos hos HIV-patienterna.
En av slutsatserna i detta arbete var att lågt
uttryck av IL-7Ra kan begränsa den positiva
effekten av IL-7 på T-cellernas proliferation
och överlevnad hos HIV-1-infekterade.
Syftet med det tredje arbetet var att studera

virologiskt och immunologiskt svar av ART
hos antiretroviralt behandlingsnaiva patienter infekterade med olika HIV-1-genetiska
subtyper genom att mäta HIV-RNA och
CD4+ T-celler vid baseline, tre och efter
sex månaders behandling. Data från 172
patienter infekterade med någon av subtyperna A, B, C, D, G och CRF01_AE analyserades (32A, 44B, 34C, 18D, 5G och 19
CRF01_AE). Vi såg goda virologiska resultat
efter initiering av ART bland patienter med
HIV-1 subtyp A–D, G och CRF01_AE efter
tre och efter 6 månader. Vi såg ingen korrelation mellan subtyp och virologiskt svar
på ART. Resultaten pekade på att etnicitet
kan påverka utfallet av ART. Enligt denna
studie spelar subtyp i rutinsjukvård ingen
roll för utfallet av ART och monitorering
under ART.

Bakgrunden till fjärde arbetet är att vidga

möjligheten för kliniker att förstå samspelet
mellan CD4+ T-celler och HIV-RNA-nivåer
i plasma. Vi studerar om kvoten log 10 (CD4+
T-celler/HIV-RNA) är ett objektivt integrerat mått på immunologisk och virologisk
respons på ART hos patienter infekterade
med olika HIV-1-genetiska subtyper. Vi
har analyserat en cohort av 59 patienter
(39 ART och 20 behandlingsnaiva HIV-1patienter) infekterade med HIV-1-genetisk
subtyp A, B, C och D. Kvoten kalkylerades
vid tidpunkten då ART initierades, efter sex,
tolv och tjugofyra månaders behandling
med ART. Vi observerade att majoriteten av
patienter (62–77%) samlades kring –4-enheter, ” target response level”. Förändringen i
log 10 (CD4+ T-celler/HIV-RNA) korrelerade till baseline. Dvs. låga baseline-värden
ökar mer än höga baseline-värden, eftersom
alla når samma slutnivå och förklaras inte av
CD4+ T-celler eller HIV-RNA som separata
analyser vid baseline. Vi såg ingen skillnad
i kvoten log 10 (CD4+ T-celler/HIV-RNA) i
korrelation till subtyp eller kön. Vi utvärderar nu om kalkylering av log 10 (CD4+
T-celler/HIV-RNA) kan vara en ny markör
för att bedöma när ART bör initieras och
för monitorering av ART.
I. Ann Atlas, Tran Thi Thanh Ha, Anna Lindström,
Anna Nilsson, Annette Alaeus, Francesca Chiodi
and Angelo De Milito ”Effects of potent antiretroviral therapy on the immune activation marker soluble CD27 in patients infected with HIV-1 subtypes
A-D”. Journal of Medical Virology 72(3):345-351
(2004)
II. Bence Rethi, Caroline Fluur, Ann Atlas, Malgorzata Krzyzowska, Frida Mowafi, Sven Grutzmeier,
Angelo De Milito, Rino Bellocco, Kerstin Falk, Eva
Rajnavölgyi and Francesca Chiodi “Loss of IL-7Ra
is associated with CD4+ T cell depletion, high
interleukin-7 levels and CD28 down-regulation in
HIV-1 infected individuals”. AIDS 19, 2077-2086
(2005)
III. Ann Atlas, Fredrik Granath, Anna Lindström,
Knut Lidman, Stefan Lindbäck and Annette Alaeus
”Impact of HIV-1 genetic subtype on the outcome
of Anitetroviral Therapy in HIV-1 infected patients
treated in Sweden”. AIDS Research and Human
Retroviruses 21(3):221-227 (2005)
IV. Ann Atlas, Anna Nilsson, Jan Kowalski, Francesca
Chiodi and Annette Alaeus “The log 10 (CD4+ T cell
count/HIV-RNA) as an integrated measurement
for the antiretroviral treatment (ART) response in
individuals infected with HIV-1 genetic subtypes
A–D”. In Manuscript

Kallelse till Ordinarie
årsmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 29 november 2006
kl. 18.30–19.30
Svenska Mässan, Göteborg, sal J2.
Efterföljande medlemsmiddag serveras
ca kl 20.00 på Världskulturmuseet.
Obligatorisk anmälan till:
bengt.wittesjo@telia.com
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och
ev. övriga frågor.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för
2006.
8. Rapport från skattmästaren.
9. Revisorernas berättelse. Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val.
• Styrelsen: Vice ordförande (2 år),
facklig sekreterare (2 år),
skattmästare (2 år),
övrig ledamot (2 år),
övrig ledamot (2 år).
• Revisorer för verksamhetsåret
2006–2007:
2 ordinarie, 1 suppleant.
• Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie,
2 suppleanter.
• Ledamot i Specialistföreningarnas
representantskap i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie,
1 suppleant.
11. Fastställande av årsavgift för 2007.
12. Verksamheten år 2007.
13. Utdelning av pris till bästa
Fria föredrag.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.
Välkomna!
Göran Günther
Facklig sekreterare
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Rune Andersson – skickar ut

läkarstuderande på forskningsuppdrag
Medicine studerande som skickas ut till olika utvecklingsländer med ett uppdrag
– att samtidigt med sitt projektarbete vara undersökande journalister och samla
in information om HIV-bekämpningen i olika delar av världen.
Så skulle man kort kunna beskriva en verksamhet som Rune Andersson vid FoUcentrum vid Skaraborgs sjukhus är handledare för.

R

une Andersson började sin bana
som infektionsläkare på kliniken i
Göteborg år 1981.
Han berättar att han då läste det allmänmedicinska blocket, och skulle som ett inslag
i det arbeta en tid på infektionskliniken.
– Men jag ”fastnade” där, minns han.

Tre specialiteter
Rune berättar att han upptäckte att infektionsspecialiteten var en rolig specialitet.
Han påpekar att man har alla åldrar och
behandlar både opererade och medicinskt
behandlade patienter. Man får även många
internationella kontakter, och får arbeta med
resemedicin, resenärer som kommer hem,
flyktingar m.m.
– Det blir omväxlande, konstaterar han.
Specialist i allmänmedicin såg han dock
till att bli, och han har dessutom utbildat sig
till specialist i internmedicin och naturligtvis
inom infektionsmedicin.
Allmänmedicinen upplevde han dock
som ett alltför ensamt arbete, Rune uppskattar att man inom infektionsspecialiteten mer
arbetar i team.

Fyra sjukhus
Tjänsten i Skövde kändes som en spännande utmaning att utveckla och bygga
vidare karriären med. Han sökte och fick
tjänsten, och den 1/6 2001 blev alltså Rune
adjungerad professor i infektionssjukdomar
vid Göteborgs Universitet. Sin huvudsakliga
arbetsplats har han på FoU-centrum vid
sjukhuset i Skövde.
– 20% av min tjänst är en lärardel vid
universitetet, 20% är klinisk verksamhet här
i Skövde och 60% består av forskningsadministration vid Skaraborgs sjukhus, förklarar
han.
Skaraborgs sjukhus består av sjukhusen i
Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. Sedan 2003 är Rune administrativ chef
för FoU-centrum för Skaraborgs sjukhus.



Tre jobb
I Göteborg stannade Rune i 20 år – 19 av
dessa tillbringade han på infektionskliniken där. Undantaget var det år han istället
arbetade på Sahlgrenska för att bli internmedicinare.
2001 kom han sedan till Kärnsjukhuset
i Skövde. Orsaken var att man annonserat
ut två forskningstjänster – en opererande
och en medicinsk – för att stimulera till
patientnära forskning. Man sökte en överläkare med professorskompetens, och Rune
kände sig lockad.

Vi frågar vad det var som gjorde att han
kände så.
– I Göteborg kändes det som om jag hade
tre jobb, förklarar han.
– Först var det det kliniska arbetet: Jag var
överläkare och medicinskt ledningsansvarig
för mottagningen och för konsulterna av de
immunsupprimerade.
– För det andra var jag schemaläggare
och studierektor för ST, samt även ställföreträdande verksamhetschef. Jag hade alltså
mycket administration – framför allt schemat tog mycket tid i anspråk.
Sedan var det forskningen. Rune var
handledare för sex doktorander.
Själv hade Rune disputerat 1988 på jättecellsartrit. Efter att ha varit handledare för
en annan doktorand som disputerade inom
samma område fortsatte Rune med forskning om infektioner hos transplanterade,
endocardit och rygginfektioner.
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Just nu är han handledare för två doktorander, båda infektionsspecialister vid
kliniken i Skövde.
– Det är Gunnar Jacobsson och Erik
Backhaus, som doktorerar på allvarliga
bakterieinfektioner. I det projektet är jag
dessutom bihandledare för två doktorander
på Högskolan här i Skövde. De båda bedriver grundforskning på isolerade bakterier,
berättar Rune.
Dessutom finns det två ytterligare – en
från infektionskliniken i Skövde och en från
Högskolan – i ”pipeline”.
– Vi hoppas starta nästa år, påpekar
han.

Sju länder
Men vi har kommit för att be Rune berätta
om ett annat projekt han arbetat med de
senaste fyra åren. Det har med hans lärartjänst på universitetet att göra.
– Alla medicinstudenter ska göra ett 10poängs projektarbete under utbildningen,
förklarar han.
– När det gäller infektioner har vi mycket
att ta i globalt – framför allt i utvecklingsländerna. Studenternas projektarbete ska
vara inom valfritt medicinskt område, men
många studenter tycker det är spännande att
åka utomlands.
Upplägget för de studenter som Rune
är handledare för är att de reser ut under
sex veckor för att genomföra själva arbetet,
och att de sedan under fyra veckor hemma
arbetar med att sammanställa resultatet.
– Länder som mina studenter har besökt
är Tanzania, Swaziland, Sydafrika, Indien,
Kina, Kazachstan och Papua Nya Guinea.
De allra flesta av dem som farit iväg har
studerat olika aspekter på HIV.
Flera olika arbetsuppgifter
Rune berättar att de första studenterna studerade kunskaper, attityder och riskbeteende
rörande HIV. De använde sig av en enkät
som var översatt till det lokala språket.
– Men de har även genomfört intervjuer
med öppna frågor – ibland individuellt,
ibland i fokusgrupper.
– Vi har riktat oss mot olika grupper
i dessa länder. Det har t.ex. handlat om
gravida kvinnor, män 20–40 år, sjukvårdspersonal och studenter, förtydligar Rune.
– Ofta har vi haft liknande upplägg i
flera länder samtidigt för att kunna göra
jämförelser.
Han avslöjar att en sak som man kommit
fram till med hjälp av dessa undersökningar,
är att man vet mer om HIV på den afri-
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– De är då runt 25 år – och det är bra.
Det innebär att de inte längre tror att de
kan och vet allt, utan istället har de blivit
mer mogna och mer ödmjuka, receptiva
och pigga.
– De fångar upp mycket – på sätt och
vis får de arbeta som undersökande journalister.

”Länder som mina studenter
har besökt är Tanzania, Swaziland, Sydafrika, Indien, Kina,
Kazachstan och Papua Nya
Guinea.”
kanska landsbygden än vad man vet på den
indiska eller kinesiska landsbygden.
– På senare tid har vi mer och mer tittat
på HIV-behandling – både testning och
behandling, vad det leder till för sociala
konsekvenser och vad det i sin tur betyder
för det fortsatta riskbeteendet.
Rune tillägger att studentarbetena bl.a.
har använts till att utvärdera olika biståndsprojekt som genomförts av SIDA och av
frivilligorganisationer.
– Studenterna gör alltså lite nytta samtidigt, påpekar han.

Termin tio
Detta upplägg för att genomföra projektarbetet under medicinstudierna har visat
sig vara populärt. Rune avslöjar att han
nu tappat räkningen på alla studenter han
skickat ut, men att det rör sig om en siffra
på mellan 40 och 50.
– Studenterna får ut väldigt mycket av
det här. De får se hur sjukvården fungerar i
helt andra sammanhang än vårt, hur viktiga
sociala faktorer är för uppkomst av sjukdom
och hur man klarar av att leva med HIV.
Han påpekar också att de får en närkontakt på ett sätt man inte får när man reser
som turist.
– De betraktas som läkare dit de kommer
och kan föra ganska känsliga samtal med
dem de träffar.
Tidigare var projektarbetet förlagt till
termin sju, men nu sker det under termin
tio. Det är en förändring som Rune tycker
är bra.

Får se verkligheten
Rune tycker att han själv får lära sig mycket
av sina studenter.
– När jag besöker de sjukhus som de ska
arbeta på, är det jag får se och uppleva oftast
ganska tillrättalagt. Men när de kommer
ut får de se verkligheten. Jag har lärt mig
mycket om hur det egentligen fungerar via
dem.
Rune har själv besökt alla de sjukhus som
han skickar sina studenter till.
– Ibland i förväg, och ibland samtidigt
med de första studenterna, berättar han.
Hur fick då Rune kontakt med alla dessa
platser?
– Jag är med i Svenska Missionskyrkan
och har också varit med i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Via dem har jag
skaffat mig många kontakter. Jag har även
fått kontakter via universitetet – det gäller
då Sydafrika och Kina, svarar han.
Rune har också fått en gästprofessur i
smittsamma sjukdomar i Xinjang (i nordvästra Kina).
– Jag handleder en kinesisk barnläkare i
ett HIV-projekt i just den provinsen. Just
nu befinner hon sig i Sverige för att under
ett år gå forskarutbildning här.
Beredskap att tänka om
Göteborgs universitet stöder dessa projekt
med ekonomiska medel.
– Det är därför vi har så många göteborgare i dem. Vi har visserligen även haft
studenter från Umeå och Lund – men bara
ett fåtal.
Uttagningen går till på så sätt att de studenter som är intresserade anmäler detta
till Rune.
– Sedan diskuterar vi och skriver därefter
en projektbeskrivning tillsammans som vi
sedan skickar in
Drygt 40 studenter har det alltså blivit
under de fyra åren som Rune har hållit på.
– Det har inte alltid varit utan problem,
men alla har blivit godkända. Vi har fått
göra modifieringar flera gånger – och när jag
träffar studenterna för att diskutera upplägget säger jag alltid till dem att de måste vara
beredda på just det.

Problem som uppstått har handlat om
omständigheter på plats som inte kunnat
förutses och som inneburit att man delvis
fått tänka om.
– De handledare som vi har är naturligtvis
olika, men de har fungerat bra i stort. När
de inte har gjort det är det också en erfarenhet för studenten som kan vara nyttig,
anser Rune.

Nyttigt för alla
Studenterna har ofta fått lokal uppmärksamhet när de anlänt.
– De har blivit uppmärksammade av
lokalpress o dyl. De som var i Kazachstan
hamnade i kazachisk TV! Några av deras
arbeten har också kunnat publiceras i internationella tidningar, fortsätter Rune och
visar upp ett exemplar av Papua New Guinea
Medical Journal.
Fördelarna för studenterna med att få
komma ut är många, menar Rune.
– Även om de inte själva kommer att
arbeta utomlands sedan, får de en helt annan
förståelse för invandrare – de får en ram att
sätta in deras berättelse i, säger han.
– Och om man ska syssla med resemedicin
här hemma är det viktigt att ha en egen bild
av förhållandena ute i dessa länder – både
när det gäller själva sjukdomspanoramat och
sjukvårdsresurser.
– När vi jobbar med HIV jobbar vi med
reproduktiv hälsa, och studenterna får träna
sig på att ställa känsliga frågor. Det är också
viktigt!
Lärardelen roligast
Dessutom har Rune en annan tanke med
dessa projekt:
– Jag hoppas naturligtvis att jag med detta
kan bredda rekryteringsbasen för specialiteten infektionssjukdomar. Dessa studenter
får ett intresse för infektioner. De får se de
utmaningar som en infektionsspecialist står
inför. Jag hoppas att några av dem sedan
väljer att satsa vidare på det.
Rune avslutar med att berätta att han
gärna vill fortsätta med detta arbete.
– Jag har fokuserat mer på Kina nu, och
det kan komma att ske på bekostnad av de
andra länderna, säger han.
– Lärardelen tycker jag är det roligaste
av allt jag gör. Det är bra att bli lärare när
man blir äldre – då kan man lära upp en ny
generation, istället för att bara själv köra på
och sluta tvärt, menar Rune Andersson.
Per Lundblad

Fallseminarium på Österlen
5–6 februari 2007
Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i Infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Vi ordnar ett seminarium
med 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik
och seminariet skall ses som ett komplement till SK-kurser.
Kursort:

Simrishamn, gemensam buss kommer att avgå från
Malmö station och Sturup.

Kurslokal: Maritim Krog och hotell.
Kurstid:

5–6 februari 2007, vi startar med lunch och avslutar
runt 15.00 nästa dag.

Pris:

Cirka 3500 kronor. Kursavgiften inkluderar boende
i enkelrum, alla måltider och transporter mellan
Malmö/Sturup och Simrishamn.

Vi vill ha din anmälan senast 24 november 2006.
Skicka den till: Jonas Ahl, Infektionskliniken, UMAS,
205 02 Malmö eller maila jonas.ahl@skane.se (Ange samma
uppgifter som finns i anmälningsblanketten nedan.)
Betalning senast 15 december efter bekräftelse att du fått plats
på seminariet. Vår målsättning är att ge besked i början av
december om vilka som har antagits.
Vi kommer att prioritera de som inte varit med tidigare samt de
som har kort tid kvar till specialistkompetens. I urvalet kommer vi
även att sträva efter att få en god spridning mellan olika kliniker.
Har du frågor kontakta:
Jonas Ahl: e-post jonas.ahl@skane.se

Jag anmäler mig till Infektionsläkarföreningens fallseminarium för
ST-läkare.
Namn: _________________________________________________
Klinik:

_________________________________________________

Adress: _________________________________________________
Telefon: ___________________
E-post

Mobilnr: ___________________

_________________________________________________

Jag har ________ år kvar tills jag uppnår specialistkompetens.
Jag har tidigare varit med på fallseminarium _________ gånger.
Min verksamhetschef godkänner och betalar för deltagande om
jag kommer med.
Ja

 		

Nej
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Leptospiros

en epidemiologisk studie i tsunamins fotspår

Antonia Fransson
antoniafransson@hotmail.com
Hanna Lovén Öberg
hanna.lo@rocketmail.com

I oktober 2005 lämnade vi ett höstlikt
Göteborg och våra studier vid läkarprogrammet för att bege oss till ögruppen
Andamanerna utanför Indiens östkust.
Andamanerna hade knappt tio månader
tidigare, den 26 december 2004, skakats av
en av de största jordbävningarna i modern
tid. Huvudstaden Port Blair ligger endast
210 km från Ache-provinsen i Indonesien
där jordbävningen hade sitt epicentrum.
Det kraftiga skalvet tvingade människorna
att fly från sina raserade hem och orsakade
att stora delar av Andamanerna sjönk. Den
efterföljande tsunamin medförde att öarna
bitvis översvämmades. Invånarnas liv förändrades dramatiskt.

och andra som har nära kontakt med djur
riskerar att bli infekterade. Inkubationstiden
är vanligen 1–2 veckor.
Sjukdomen kan presentera sig på många
olika sätt, från lätt feber och sjukdomskänsla till ett potentiellt dödligt tillstånd
med multiorgan svikt. Man skiljer på två
huvudtyper; en hepatorenal med akut leveroch njursvikt och en pulmonell med akuta
blödningar från lungorna. Blandformer kan
även förekomma. Leptospiros behandlas
med antibiotika, i milda fall är förstahandsvalet doxycyklin 200 mg per dygn i sju dagar.
Allvarligare fall behandlas med bensylpencillin ibland i kombination med doxycyklin.
Om sjukdomen upptäcks och behandling
påbörjas i tid är prognosen mycket god.
Mortaliteten är cirka 10% i fall med inre
organpåverkan.

Metod
Studien genomfördes under sex veckor på
Regional Medical Research Center (RMRC),
GB Pant Hospital i Port Blair samt Manglu-
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Syfte
Syftet med vår resa var att studera tsunamins
efterverkningar på incidensen av leptospiros
på Andamanerna. Vår avsikt var också att
beskriva epidemiologin, de kliniska manifestationerna och de riskfaktorer som är
associerade med sjukdomen.

Bakgrund
Leptospiros har varit endemisk på Andamanerna sedan början av 1900-talet. Det
har tidigare observerats att naturkatastrofer
såsom orkaner, cykloner och översvämningar
har lett till utbrott av leptospiros på grund
av sämre sanitära förhållanden.
Leptospiros är en akut bakteriell febersjukdom som drabbar människor och djur
över hela världen, framför allt i tropiska och
subtropiska länder. Hos människan är det
en zoonos och dess reservoar är kroniskt
infekterade djur, vanligen gnagare men även
husdjur, som utsöndrar bakterien via urinen.
Spridningen sker genom direkt kontakt
med infekterade djur eller indirekt, genom
kontakt med kontaminerat vatten. I tidigare
studier har en rad riskfaktorer förenade
med leptospiros identifierats. Faktorer som
utsätter människor för kontaminerade våta
miljöer, exempelvis jordbruksarbete, fiske
och användning av orenat vatten i hushållet,
är framför allt associerade med en ökad risk
att smittas. Även veterinärer, djurskötare

Den enda läkaren på Manglutan PHC i hennes mottagningsrum.

Patient på GB Pant Hospital med leptospiros.
tan Primary Health Center (PHC) i Manglutan under oktober och november 2005.
RMRC är ett statligt forskningscentrum
som har funnits sedan 1983. År 1999 blev
det utnämnt till Indiens nationella referenscentrum för leptospiros och 2004 utsåg
WHO det till ett referenslaboratorium för
diagnostik, forskning och utbildning inom
leptospiros. Statistisk från GB Pant Hospital och Manglutan PHC användes för att
studera epidemiologin. Ett frågeformulär
användes vid intervjuer av patienter för
att identifiera sjukdomens riskfaktorer och
klinik. Leptospiros verifierades med PCR,
serologi eller ett snabbtest speciellt framtaget
för leptospiros.

Resultat och diskussion
Vi fann att antalet fall av leptospiros både
på GB Pant Hospital och på Manglutan
PHC från 2000 till 2004 hade minskat.
Detta stämde väl överens med den trend
som iakttagits från tidigare år. Minskningen
av antal fall kan ha sin grund i en ökad
kännedom och kunskap om sjukdomen
bland befolkningen. Ända sedan sjukdomen

identifierades på Andamanerna har man från
RMRC försökt nå ut med information om
leptospiros och hur den yttrar sig, vilket vi
nu kanske ser resultatet av.
En markant ökning av incidensen observerades i Manglutan under 2005 (figur 1).
Ökningen kan möjligen vara en konsekvens
av tsunamin eller mer korrekt en konsekvens av jordbävningen som förändrade
miljön och förstörde redan eftersatta vägar
och avloppssystem. Marknivån sjönk och
områden som förr var torrlagda svämmas
idag över vid regn. Fler människor levde
i sämre sanitära förhållanden eftersom de
ännu inte återuppbyggt sina hem. Dessa
förändringar kan ha resulterat i ökad risk
för smittspridning.
Om incidensen fördelas månad för månad
iakttas en ökning från juni till december
både i Manglutan och i Port Blair. Ökning
kan förklaras av risodlingstraditionen på
öarna. Riset sås i maj till juli för att sedan
skördas i oktober och november. Då incidensen fördelas månadsvis i Manglutan år
2005 (figur 2) observeras ett minskat antal
fall under första kvartalet. Detta kan vara
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En av patienterna vi träffade var en 22-årig
man som arbetade som stenkrossare. Han
insjuknade plötsligt i hög feber, muskelvärk
och huvudvärk. Fyra dagar senare inkom
han akut till GB Pant Hospital med ett
blodtryck på 80/60, ikterus, oliguri, sub-

Incidens av leptospiros
Incidens av leptospiros

25

350

resultatet av livsstilsförändringar bland de
drabbade människorna efter tsunamin. Det
ordinarie sjukvårdsarbetet och dokumentationen fick stå tillbaka för det mer akuta
hjälparbetet vilket kan ha fått som följd att
färre fall diagnostiserades under perioden. I
oktober och november samma år noterade
vi en betydande ökning i incidensen av
leptospiros jämfört med tidigare år. Resultat
kan vara en följd av tsunamin, men kan
också bero på ett ökat intresse kring sjukdomen då vår studie genomfördes under
denna period.
Genom vårt frågeformulär konstaterade
vi att de flesta av patienterna ofta utsattes
för riskfaktorer förenade med leptospiros.
Exempelvis arbetade eller lekte de ute på
fälten, badade i dammar samt levde i nära
kontakt med djur.
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Figur 1: Incidensen av kliniskt misstänkta fall av leptospiros
per år på Manglutan PHC 2000–2005.
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Figur 2: Incidensen av kliniskt opoimisstänkta fall av leptospiros per
månad på Manglutan PHC år 2000–2005.

konjunktivala blödningar och kräkningar.
Patienten lades in och behandlingen påbörjades omedelbart med bensylpencillin i
kombination med doxycyklin. Patienten
fick även kortison och dopamin. Tillståndet
förbättrades snart och urinproduktionen
normaliserades inom det första dygnet.
Blodtrycket stabiliserades först efter tre
dagar. Trots det dramatiska insjuknandet
blev patienten helt återställd.
Denna patient illustrerar väl en typisk
patient som är ung, arbetar utomhus i en
kontaminerad miljö och lever under enkla
förhållanden. Insjuknandet med influensaliknande symtom med utveckling till multiorganpåverkan är klassiskt för leptospiros.
Av de patienter vi kom i kontakt med var
de kliniska manifestationerna av leptospiros ofta lindriga och ospecifika. Ett fåtal
patienter utvecklade komplikationer och
tecken till multiorgan svikt. Under vår tid
på Andamanerna mötte vi ett par allvarliga
fall med organpåverkan, en ung kvinna avled
i sviterna av sin leptospiros.
Det medicinska arbetet kan i tropiska
länder vara mycket komplext. En patient
som exemplifierar detta sökte sjukvård efter
tio dagar anamnes av feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk och illamående. Patienten
hade nu hosta, hemoptys och krepitationer
noterades bilateralt över lungorna. Malaria samt leptospiros misstänktes. Patienten
hade både positiv serologi för leptospiros
och ett blodutstryk påvisade plasmodium
falciparum. I tropikerna finns det en mängd
differentialdiagnoser till infektionssymptom
såsom feber, huvudvärk och muskelvärk.
Viktigt att ha i åtanke är att det är möjligt
att en patient är infekterad med två sjukdomar samtidigt.

Sammanfattning
För en god prognos är det avgörande att
leptospiros diagnostiseras och behandlas i
tid. Även om sjukdomen i dag är mycket
ovanlig i Sverige förekommer det enstaka
importfall varje år. Ha leptospiros i åtanke
hos resenärer från länder där sjukdomen är
endemisk vid influensaliknande symtom;
snabbt insjuknande i feber, muskelvärk,
huvudvärk och frossa. Förekommer symtomen tillsammans med lever-, njur- och/eller
lungpåverkan så som vid ikterus, oliguri
och subkonjunktivala blödningar bör misstanken om leptospiros definitivt väckas.
Behandling med antibiotika bör insättas så
snart misstanken finns. Diagnos fastställs
enklast med serologi. 

Nyheter på utbildningsfronten:

”Utbildningsguiden”
På initiativ av Svenska Läkarförbundet och i samarbete med Läkaresällskapet
kommer nu ett nytt internetbaserat hjälpmedel att lanseras, förhoppningsvis
under november 2006.
Tanken bakom projektet är att på ett lättillgängligt sätt dokumentera sin yrkeskompetens. Läkare genomgår en lång grundutbildning och kompetensutvecklingen
fortgår sedan hela yrkeslivet. Det kan bli allt svårare att med åren hålla redan på
och dokumentera sin fortskridande utbildning. Därför är det bra att kunna samla
allt på ett och samma ställe. Med en god dokumentation kan vi enskilda läkare
systematiskt analysera både kompetens och utbildningsbehov och tillsammans
med arbetsgivaren planera kompetensutvecklingen i utvecklingssamtal.
Tanken med ”Utbildningsguiden” är att all väsentlig information om läkarnas
utbildning och kontinuerliga fortbildning ska finnas samlad på en hemsida. Detta
ska ge den enskilde läkaren en överblick över regelverk och förutsättningar samt
information om utbildningsmöjligheter via länkar till IPULS, specialitetsföreningar/sektioner och andra utbildningsaktörer.
Kompetensportföljen kommer att bestå av två delar, en informationsdel och ett
internetbaserat dokumentationsverktyg.
Informationsdelen kommer att vara öppen för alla och innehålla information/länkar
om utbildning som läkare kan behöva under hela sin yrkeskarriär.
Utbildningsböckerna för de olika specialiteterna kommer att ingå som en viktig del
i Kompetensportföljen och ett nära samarbete kommer att ske med specialiteterna/
sektionerna som ansvarar för informationsmaterialet i utbildningsböckerna.
Dokumentationsdelen kommer att vara strikt personlig för eget bruk, men vissa
delar kan göras synliga för t.ex. handledare. Det kommer att finnas utrymme för
egna reflexioner.
På http://slf.nextlearn.com/slf kan du se en testversion av kompetensportföljen.
Inloggning sker med användarnamnet och lösenordet ”fredrik01”.
Denna testversion går att läsa ur men ej att använda på annat sätt.
Vid frågor går det bra att kontakta projektledaren: turid.stenhaugen@slf.se

På http://slf.nextlearn.com/slf finns en testversion av kompetensportföljen.
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Tisdagen den 28 november
13.00–17.30
UNGT FORUM
Tema: Smittskydd i din kliniska vardag.
Infektionsklinikens föreläsningssal SU/Östra, Göteborg.
Föreläsare: Anders Lindberg, Sofia Boqvist, Per Follin.

Onsdagen den 29 november
sal e2
08.30–11.00
FRIA FÖREDRAG.
Moderatorer: Jonas Hedlund, Marianne Jertborn.
08.30–08.45
1. Klinisk användbarhet av PCR vid Mykoplasma Pneumoniae
infektioner.
Anna Nilsson, Per Björkman, Kenneth Persson.
08.45–09.00
2. Effekten av ett PM för omhändertagande av patienter med
pneumoni.
Lars Eriksson.
09.00–09.15
3. Empirisk behandling av sjukhusvårdad icke allvarlig pneumoni.
Kristoffer Strålin.
09.15–09.30
4. Fallpresentation av infektioner med Vibrio cholerae
(icke toxinbildande) i Blekinge sommaren 2006,
klinik och epidemiologi.
Caroline Granhall, Rickard Eitrem.
09.30–09.45
5. Från jord till bord – Nordens största EHEC-utbrott.
Ann Söderström, Susanna Blide-Ulander, Birgitta Jönsson,
Bertil Kaijser, Anna Lindqvist, Anders Lindberg, Sven Löfdahl,
Christina Welinder-Olsson, Peter Ulleryd, Peggy Österberg,
Sharon Kuhlman-Berenzon, Sofia Boqvist, Yvonne Andersson.
09.45–10.00
6. Giardiasis på förskola – rapport från ett utbrott.
Bo Svenungsson, Ingvor Petersson, Smittskyddssjuksköterska,
Birgitta de Jong, Epidemiolog, Yvonne Andersson, Epidemiolog,
Inga Velicko, Epidemiolog, Marianne Lebbad, BMA.
10.00–10.15 Paus med bensträckare.
10.15–10.30
7. Sveriges andra kända fall av human Babesios
– en diagnostisk tillfällighet?
Mats Erntell, Agneta Torén, BMA, Tom Lundahl.

10.30–10.45
8. Kontroll av MRSA inom slutenvården i Stockholms läns landsting.
Åke Örtqvist, Ingegerd Hökeberg, Ulla-Britt Thollström, Sjuksköterska,
Ann-Christine Karell, Ann Tammelin, Agneta Samuelson,
Göran Hedin, Gudrun Lindh, Mikael Stenhem.
10.45–11.00
9. IP-10 predicts viral response and therapeutic outcome in
difficult-to-treat patients with HCV Genotype-1 infection.
Martin Lagging, Ana Romero, PhD, Johan Westin, Gunnar Norkrans,
Amar P. Dhillon, Jean-Michel Pawlotsky, Stefan Zeuzem,
Michael von Wagner, Francesco Negro, Solko W. Schalm,
Bart L. Haagmans, Carlo Ferrari, Gabriele Missale,
Avidan U.Neumann, Elke Verheij-Hart, Kristoffer Hellstrand.
11.00–12.00
10f. JUSTUS STRÖM-FÖRELÄSNINGEN:
The Natural and Unnatural History of Hepatitis C Virus Infection.
Harvey J Alter, NIH, Bethesda, USA.
sal e2
12.30–13.30
FÖRETAGSSYMPOSIUM:
Candida infections: Epidemiology, Risk Factors
and Treatment Strategies.
Thierry Calandra, Lausanne, Switzerland.
Sponsras av MSD. Lunch serveras.
sal e2
13.30-14.30
ELIAS BENGTSSON-FÖRELÄSNING:
Malariavaccin som skyddar världens barn.
Mats Wahlgren. Arrangeras av sektionen för tropikmedicin.
sal e2
14.30–16.00
SYMPOSIUM:
Vem har sagt att det skulle bli lätt? Att arbeta som läkare i tropikerna.
Moderator: Per Hedman. Se SY 12 Arrangeras av sektionen för tropikmedicin gemensamt med sektionen för infektionssjukdomar.
sal e2
16.30–18.00
SYMPOSIUM:
Utmanande läkaretik vid en pandemi.
Moderator: Bo-Eric Malmvall. SE SY 20 Deltagare: Leif Dotevall,
Annika Linde, Anders Lindberg, Anders Nordgren. Arrangeras av sektionen för Kristna Läkare och Medicinare i Sverige gemensamt med
sektionerna för infektionssjukdomar och tropikmedicin.
sal j2
18.30–19.30
ÅRSMÖTE SVENSKA INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGEN.
Utdelning av pris till bästa Fria Föredrag. Efterföljande medlems
middag serveras ca kl. 20.00 på Världskulturmuseet. Se sidan 21.
Obligatorisk anmälan till bengt.wittesjo@telia.com
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Torsdagen den 30 november
sal e2
08.30–10.00
SYMPOSIUM: Aktuell forskning om immunbrister.
Moderator: Jan Andersson, Se SY24. Deltagare: Carl Granert, Ann
Gardulf, Lennart Hammarström, Edvard Smith, Jan Palmblad.
Arrangeras av sektionen för infektionssjukdomar gemensamt med
sektionerna för klinisk immunologi och medicinsk mikrobiologi.
hall d
09.00–18.00
POSTERUTSTÄLLNING: Postersession kl. 10.00–12.00.
Postervisning med författarna närvarande.
11p. Andra sexuellt överförda infektioner (STI) är vanliga vid
HIV-diagnos hos män som har sex med män (MSM) i
Stockholm.
Anna Ohlis, Gun Malmlöv, Kurator, Anders Karlsson,
Eric Sandström, Göran Bratt.
12p. Bra behandlingsresultat vid Stockholms
största HIV-mottagning.
Anders Thalme, Johanna Brännström, Margit Halvarsson,
Forskningssköterska, Björn Södergård, Leg apotekare, doktorand.
13p. HIV-1 RNA i likvor under 2 kopior/ml hos HIV-1-infekterade patienter med antiretroviral kombinationsbehandling.
Aylin Yilmaz, Bo Svennerholm, Lars Hagberg, Magnus Gisslén.
14p. Kvarstående låggradig immunaktivering i centrala
nervsystemet (CNS) efter mer än fyra års effektiv HAART.
Arvid Edén, Richard Price, Serena Spudich, Dietmar Fuchs,
Lars Hagberg, Magnus Gisslén.
15p. Varicella-zostervirus i CNS-diagnoser
och neurologiska sekvele.
Anna Persson, Marie Studahl, Tomas Bergström, Lars Hagberg.
16p. Förhöjda intrathekala nivåer av komplementfaktorerna
C1q och C3a vid neuroborrelios.
Anna J. Henningsson, Sofia Gustafsson, mikrobiol.stud, StenAnders Carlsson, Hans Granlund, Christian Jansson, Dag Nyman,
Jan Ernerudh, Pia Forsberg, Kristina Nilsson-Ekdahl, prof.
17p. Var femte klamydiasmittad som anmäls till smittskyddsläkaren i Uppsala län kan ej kallas till testning på grund av
ofullständig identitet. Nya strategier behövs.
Catharina Samuelsson Panula, Smittskyddsassistent,
Johan Hedlund, Smittskyddssjuksköterska, Staffan Sylvan.
18p. Effekt av influensa och pneumokockvaccination hos
ålderspensionärer. Andra året av ett 3-årigt projekt i
Landstinget i Uppsala län – delrapport.
Brith Christenson, Karlis Pauksen, Staffan Sylvan.
19p. Effektiv utbrottsutredning via e-post vid mag-tarmsmitta.
Johan Hedlund, Smittskyddssjuksköterska, Brith Christenson.

20p. Infektioner hos äldre, diagnostik och behandling i tre
särskilda boenden i Uppsala län.
Åsa Eklund, stud, Inger Tverin, avdelnin.föreståndare, Mette Palm,
Farmaceut, Per Hartvig, farmD, Apot, professor, Staffan Sylvan.
21p. Nya strategier behövs för klamydia bekämpningen.
Staffan Sylvan, Brith Christenson.
22p. Stora omkostnader vid ett svenskt utbrott av
Enterohemorragisk Escherichia coli, 2005.
Luise Ledet Müller, EPIET fellow, Ann Söderström, Peggy Österberg, Smittskyddssjuksköterska, Peter Ulleryd, Marika Hjertqvist, Epidemiolog, Yvonne Andersson, Epidemiolog.
23p. Resultatet vid behandling av Hepatit C kan förutsägas med
hjälp av ett fibrosindex.
Johan Westin, Martin Lagging, Amar P. Dhillon, Jean-Michel
Pawlotsky, Stefan Zeuzem, Solko W. Schalm, Carlo Ferrari,
Avidan U. Neumann, Kristoffer Hellstrand.
24p. MRSA hos utländska adoptivbarn.
Eva B. Gustafsson, Håkan Ringberg, P.J. Hugo Johansson.
25p. Liten risk för spridning av MRSA på förskola.
Ingegerd Hökeberg, Ulla-Britt Thollstrom, Sjuksköterska, Åke
Örtqvist.
26p. Hur länge bär man på MRSA – långtidsuppföljning av
MRSA-koloniserade patienter och deras familjemedlemmar.
Christina Åhrén, Docent, Överläkare, Lisbeth Karlsson, Leif
Larsson, Hygientekniker, Anna Lindqvist, Smittskyddssjuksköterska, Kerstin Möller, hygiensköterska, Ann Palmé, hygiensköterska, Torsten Sandberg, Eva Skyman, Hygiensjuksköterska,
Ann Söderström, Christian Welinder-Olsson.
27p. Patienters upplevelser av att ha blivit smittade med MRSA
i vården och som följd av detta isoleringsvårdats på infektionsklinik – en intervjustudie.
Eva Skyman, Hygiensjuksköterska, Harrieth Thunberg Sjöström,
Studierektor, Lisbeth Hellström, Ph D.
28p. Genetic diversity of Pneumocystis jirovecii in Sweden.
Jessica Beser, Marianne Lebbad, Per Hagblom, Silvia Botero,
Victor Fernandez.
29p. Är verkligen örontermometer ett acceptabelt alternativ till
rektaltermometer?
Tony Duberg, Hans Holmberg.
30p. Nedsatt biologisk aktivitet hos hepatocyte growth factor
(HGF) kan ligga bakom kroniciteten vid kroniska bensår.
Fariba Nayeri, Tayeb Nayeri, Student.
hall d
10.00–12.00
POSTERSESSION. Postervisning med författarna närvarande.
sal e2
12.00–13.00
Diskussion av utvalda postrar.
Avslutas med utdelning av Posterpris. Lunchmacka serveras.
Moderatorer: Marlene Wullt, Per Follin.
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sal j1
12.45–14.15
SEKTIONSSYMPOSIUM:
Havet och dess läckerheter – en mikrobiologisk munsbit.
Moderator: Åsa Melhus. Deltagare: Ulla Beckman Sundh, Livsmedelsverket; Rickard Eitrem Smittskyddet, Karlskrona; Anders Widell
UMAS. Arrangeras av sektionen för medicinsk mikrobiologi.
sal e2
14.30–16.00
SYMPOSIUM: Ledprotesinfektioner.
Moderator: Bertil Christensson. Se SY36 Deltagare: Åsa Nilsdotter,
Ann Stefansdottir, Marie Studahl, Bo Söderqvist, Christina Welinder
Olsson. Arrangeras av sektionen för infektionssjukdomar gemensamt
med sektionerna för medicinsk mikrobiologi och ortopedi.
Av intresse för sektionen för allmänmedicin.
sal e2
16.30–18.00
SYMPOSIUM: TNF-blockad och risk för infektion hos patienter
med reumatisk sjukdom.
Moderator: Anna Rudin Se SY39 Deltagare: Estelle Tyberg, Christine
Wennerås, Lennart Jacobsson, Per Gustafsson. Arrangeras av sektionen
för medicinsk mikrobiologi gemensamt med sektionerna för infektionssjukdomar och reumatologi.

Pfizer-stipendiet 2006
Pfizer stipendiet är främst avsett för icke-disputerade medlemmar
av Svenska Infektionsläkarföreningen. Stipendiesumman är
75 000 kr. Stipendiet annonseras endast i Infektionsläkaren
och utdelas i 3–4 poster.
Stipendiet kommer att delas ut vid Infektionsläkarföreningens
Vårmöte i Uppsala 9–11 maj 2007.
Skriftlig ansökan med en kortfattad meritförteckning
samt beskrivning av forskningsprojektet och planerad
stipendieanvändning skall skickas till Vetenskaplige Sekreteraren
Per Follin, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 10 mars 2007.
Stadgar för Pfizers stipendium inom området infektionssjukdomar:
§1

Stipendiets namn är ”Pfizers stipendium till stöd för
forskningen inom området infektionssjukdomar”.

§2

Stipendiet utdelas årligen tillsvidare.

§3

Stipendiets storlek avgörs av Pfizer AB i samråd med
Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse för ett år i
taget.

sal g2
08.30–10.00
SYMPOSIUM: Antisekretorisk faktor – ”mirakelmedel” som
lindrar diarré, yrsel och mjölkstockning.
Moderator: Christine Wennerås, Se SY43 Deltagare: Stefan Lange,
Lars Åke Hanson, Anders Eriksson, Per Hanner, Ann-Marie Widström,
Arrangeras av sektionen för medicinsk mikrobiologi. Av intresse för
sektionerna för gastroenterologi, infektionssjukdomar och pediatrik.

§4

Stipendiet riktar sig i första hand till icke disputerade
medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen.
Stipendiet delas ut i tre till fyra poster av Svenska
Infektionsläkarföreningens styrelse.

§5

Stipendiaten åtager sig att inom ett år efter utnämningen skriftligen redovisa forskningsresultat till Pfizer
och Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse.

sal g2
10.30–12.00
SEKTIONSSYMPOSIUM: Molekylärbiologisk diagnostik
vid luftvägsinfektioner – nya möjligheter, nya smittämnen.
Moderator: Lena Grillner. Deltagare: Kristoffer Strålin, Sigvard
Olofsson,Tobias Allander, Elda Sparrelid. Arrangeras av sektionen för
medicinsk mikrobiologi tillsammans med infektionssjukdomar

§6

Stipendiet annonseras i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelsen i tidningen.

§7

Stipendiekommittén sätts samman i samförstånd
mellan Pfizer AB och Svenska Infektionsläkarföreningen, kommittémedlemmarna uppbär ej arvode.

sal e2
12.00–13.00
FÖRETAGSSYMPOSIUM: New Insights in HIV-Treatment. En
enklare vardag för patienten med nya läkemedelsformer och nya rön.
Thomas J Podsadecki, Associate Medical Director, Leo Flamholc.
Moderator: Magnus Gisslen. Sponsras av Abbot Scandinavia AB.

§8

Stipendiekommittén som utser stipendiaterna består av
nio ordinarie medlemmar varav en är från Pfizer AB.

§9

Ansökan inges skriftligen till vetenskaplige sekreteraren, Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse senast
angivet ansökningsdatum. Ansökan bör innehålla
summariskt curriculum vitae samt en beskrivning av
forskningsprojekt och planerad stipendieanvändning.

Fredagen den 1 december

Inbjudan till Årsmötesmiddag
Svenska Infektionsläkarföreningen inbjuder sina medlemmar till
Årsmötesmiddag den 29/11 klockan 20.00 på Världskulturmuseet i
Göteborg. Sydamerikansk buffé med vin/öl/vatten serveras.
Föreningen står för halva kostnaden och egenavgiften på 200:betalas på plats.
OBS obligatorisk anmälan före 7/11 till:bengt.wittesjo@telia.com

§ 10 Stipendiaternas namn kungörs av Svenska Infektionsläkarföreningen, i samband med Infektionsläkarnas
vårmöte i maj månad eller vid nästkommande årsmöte.
§ 11 Stipendiesumman utbetalas till stipendiaterna av
Pfizer AB.
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Så behandlar jag…

Malari

Urban Hellgren
Docent, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Malaria är på många sätt en fascinerande
sjukdom. Vi läkare kan på egen hand och
även ibland mitt i natten ställa en kvalificerad infektionsdiagnos i mikroskopet.
Det behövs inga odlingar eller PCR och
med sina egna ögon kan man räkna hur
många av de röda som är parasiterade och
därmed även få en god uppfattning om
allvarlighetsgraden. Under behandling går
det att följa förloppet och se hur snabbt
parasiterna förhoppningsvis försvinner.
Detta möjliggör farmakodynamiska studier
med bestämning av MIC in vivo och killing
rates. Till skillnad från sepsis, lunginflammationer, urinvägsinfektioner och andra
tillstånd som vårdas lite här och var, är vi
på infektion i stor sett de enda som har
någon djupare kunskap om malaria vilket
gör att vi har ett alldeles speciellt ansvar
för denna patientgrupp.

B

ehandling av malaria bestäms av
vilken specie det gäller, sjukdomens
svårighetsgrad, eventuella biverkningar eller kontraindikationer för olika
läkemedel och det aktuella resistensläget.

Doctor’s och patient’s delay
Den största risken för patienten är doctor’s
eller health system’s delay med försenad diag-

För att minska risken för återfall (relaps)
har man sedan 1950-talet behandlat P. vivax
med primakin. Det man önskar är att
komma åt de slumrande leverformerna (hypnozoiter). Den naturliga risken för relaps
är 12–80% och beror på vilken vivaxstam
det handlar om, uppföljningstidens längd
och kanske även patientens immunstatus.
En medicine studerande (Linda Olsen) här
på Huddinge har gjort en kritisk värdering

I vårt land diagnostiseras varje år 100–150 fall av malaria.
Av dessa orsakas 50–70% av P. falciparum.

nos som följd. Det finns ofta även en påtaglig
patient’s delay som motsvarar tiden från
symtomdebut till kontakt med hälso- och
sjukvård. För att undvika försenad diagnos
av falciparum malaria är det viktigt att alltid
misstänka denna sjukdom hos patienter
med oklar feber inom tre månader efter det
att de lämnat endemiskt område. Omvänt
måste resenärerna informeras om att söka vid
feber inom tre månader efter möjlig malaria
exposition och kräva att diagnosen utesluts.
Detta blir i praktiken på en infektionsklinik,
men inte nödvändigtvis mitt i natten.

Behandling av icke falciparum malaria
Behandlig av P. ovale, P vivax eller P. malariae
går bra med klorokin. Undantag är när P.
vivax utvecklat resistens (vanligen låggradig)
för detta läkemedel (Papua Nya Guinea,
Indonesien, Brasilien, Etiopien, Guatemala,
Guayana. Indien, Kolombia, Myanmar,
Peru, Solomon-öarna, Thailand, Turkiet).
Vid misstänkt klorokinresistent vivax malaria rekommenderas meflokin. För doser etc.
hänvisas till vårt kapitel om malariabehandling (www.internetmedicin.se).

av dokumentationen för primakinbehandling och inte helt oväntat funnit att den är
mycket undermålig. De randomiserad studier som finns (n=6) talar för att 14 dagars
behandling kanske kan reducera risken för
relaps till hälften. Det har varit en engelsk
tradition att alltid radikalbehandla medan
fransmännen ansett att primakin är ineffektivt och giftigt. Min ståndpunkt har med
åren allt mer glidit över i fransk ”favör”,
och avstår man från primakin så är sedvanlig klorokin eller meflokinprofylax i 3–6
månader ett alternativ för att minska risken
att återinsjukna. Förutom att primakin är
ineffektivt så år det tyvärr relativt dyrt (1 742
kr för 100 tabletter) och medför risk för
både abdominella biverkningar och hemolys,
framförallt vid den högre dosen (4 tabl/dag).
En annan möjlighet är att enbart informera
patienten om risken för återfall, men att
då söka tidigt för poliklinisk behandling.
Detta är även den strategi jag använder
för personer som är på tillfälligt besök i
Sverige och som snart ska återvända till
malaria-endemiskt område. För behandling
av P. ovale finns ingen publicerad veten-
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Epidemiologi,
mortalitet och inkubationstider
I vårt land diagnostiseras varje år 100–150
fall av malaria. Av dessa orsakas 50–70% av
P. falciparum. Närmare 90% av de med falciparum malaria har blivit smittade i tropiska
Afrika söder om Sahara. Inkubationstiden
är alltid minst 7 dagar, vanligen 2–3 veckor
och mycket sällan > 3 månader vilket är bra
att känna till. För P. vivax och P. ovale kan
inkubationstiden vara längre. Lyckligtvis
är dessa ytterst sällan dödliga hos i övrigt
friska personer.
Dödligheten för falciparum malaria utan
behandling uppges till ca 20% och i olika
länder i Europa ligger den på ca 1%. Påbörjas behandlingen tidigt, inom 2–3 dagar,
borde dödligheten vara nästan försumbar

men tyvärr tänker man ofta inte på möjligheten av malaria redan initialt i förloppet. P.
malariae är ovanlig och godartad men intar
en särställning med återkommande feberperioder under lång tid utan att man klart vet
var parasiterna dessemellan befinner sig.

skaplig dokumentation värd namnet och
där tycker jag definitivt att man kan avstå
från primakin.

Klinik vid falciparum malaria
WHO’s kriterier för allvarlig malaria framgår
av tabell I. Prognosen beror på hur många
och i vilken utsträckning vitala organsystem
är drabbade. Några viktiga tillstånd som ökar
risken för allvarlig malaria är splenektomi,
graviditet, behandling med steroider eller
cytostatika eller annan immunosuppression
inkluderande HIV-infektion.
Det aktuella
resistensläget för P. falciparum
Behandling av falciparum malaria har blivit
mer komplicerad. Parasiterna har utvecklat
ökande resistens mot klorokin och folsyraantagonister såsom sulfadoxin/pyrimetamin
(Fansidar) varför dessa preparat oftast ej
längre kan användas. Nedsatt känslighet,
men ej höggradig resistens, finns rapporterad
för meflokin och kinin i delar av Sydostasien
(se tabell II ). Lyckligtvis fungerar dessa två
läkemedel fortfarande väl på falciparum
parasiter från Afrika. För atovakvon/proguanil (Malarone) finns enstaka resistensrapporter men detta är inget generellt problem.
Trots den ökande användningen av olika
artemisininderivat som monoterapi eller
artemeter i kombination med meflokin eller
lumefantrin (Riamet) har det inte noterats
någon resistensutveckling.
För- och nackdelar
med olika malarialäkemedel
Innan klorokinresistens spreds över världen
var det lätt att behandla malaria. Detta suveräna läkemedel är oslagbart billigt, säkert i
terapeutiska doser och finns både för oralt
och parenteralt bruk. De nu aktuella alternativen för behandling av falciparum malaria
har olika för- och nackdelar, vilket framgår
av tabell II. Ett generellt problem är att det
inte finns några parenterala artemisininpreprat registrerade i Sverige, varför de måste
förskrivas på licens (se nedan).
Artemisininpreparat
för behandling av allvarlig malaria
Artemesia annua är en traditionell örtmedicin som använts i Kina i över 2000 år
mot feber. Från denna planta utvinns flera
olika artemisininderivat. Dessa har den
snabbaste effekten (parasitavdödning) av
alla malarialäkemedel. Det mest använda
alternativet ur denna grupp för parenteral
behandling av allvarlig malaria har varit
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Några viktiga tillstånd som ökar risken för allvarlig malaria
är splenektomi, graviditet, behandling med steroider eller
cytostatika eller annan immunosuppression inkluderande
HIV-infektion.
artemeter (Artenam). Artemeter kan emellertid endast ges intramuskulärt (pga. dålig
vattenslöslighet) vilket har resulterat i långsamt och oförutsägbart systemiskt upptag.
Ett antal jämförande studier med intravenöst
kinin vid behandling av allvarlig falciparum
malaria har inte heller visat någon signifikant
skillnad i mortalitet.
Artesunat är en mer vattenlöslig substans
som kan ges parenteralt. I en uppmärksammad artikel i Lancet (2005:366; 71725) rapporterades en signifikant minskad
mortalitet i allvarlig falciparum malaria för
dem som behandlades med iv artesunat
jämfört med iv kinin (absolut mortalitet
15% respektive 22%). Studien utfördes i
Bangladesh, Indien, Myanmar och Thailand.
Problemet har varit att få tag i artesunat för
iv administrering. Det tillverkas i Kina av
Guilin Pharmaceuticals, men tyvärr ännu
inte enligt GMP (good manufactory practice). Efter överklagande fick vi emellertid vår
licensansökan beviljad av Läkemedelsverket,
men sedan tog det ett ½ år innan artesunatet
kunde levereras via IDIS i London.

Anti-parasitär behandling
De behandlingsrekommendationer som
vi använder vid Karolinska Universitetssjukhuset finns sammanfattade i tabell II.
I denna tabell saknas doser men de finns

att tillgå i vårt kapitel på Internetmedicin
(www.internetmedicin.se). När iv artesunat
nu i en välgjord klinisk prövning har visat
sig vara överlägset kinin, tycker jag att det
är rimligt att vi använder detta läkemedel
till våra svårast sjuka patienter. Detta gäller
särskilt om de har blivit smittade i Sydostasien eller andra delar utanför tropiska
Afrika, där nedsatt känslighet för kinin
finns beskriven. Något man kan diskutera
är om vi i större utsträckning ska använda
artemeter/lumefantrin (Riamet) som ett
alternativ till meflokin och atovakvon/proguanil (malarone) vid icke allvarlig malaria.
Kombinationen fungerar bra i de studier
som finns bland inhemsk befolkning i
Afrika, men dokumentationen hos icke
immuna resenärer är mycket begränsad.
För att det orala upptaget av lumefantrin
ska vara tillfredsställande måste man ta
tabletterna med fettrik föda alternativt ett
glas mjölk vid 6 tillfällen under 60 timmar,
vilket inte alltid är så lätt när man har en
akut infektionssjukdom.
Vid behandling av gravida kvinnor med
falciparum malaria är den osäkerhet som
ibland finns avseende eventuell teratogenicitet eller annan skadlig effekt av behandlingen, i stor sett alltid underordnad den
stora risk sjukdomen innebär för mamman
och fostret. Man bör emellertid undvika

kinin under andra och tredje trimestern
pga. risk för hypoglykemi och istället
använda artesunat eller artemeter vid allvarlig malaria. För en aktuell genomgång
hänvisas till infpreg (www.infpreg.se).

Övrig behandling
Patienter med allvarlig malaria bör, även
om de mår förhållandevis väl, vårdas på
IVA då de snabbt kan försämras. Gramnegativ sepsis förekommer ibland samtidigt med svår malaria och vid atypisk
bild, alternativt utebliven förbättring,
bör bredspektrumantibiotika ges. Blodbyte är en mycket diskuterad åtgärd som
kan övervägas vid höggradig parasitemi
(>30%) alternativt multipel organpåverkan. Evidensen för denna behandling är
emellertid bristfällig och kontrollerade
studier saknas.
En sammanfattning av övrig behandling
finns i vårt dokument på internetmedicin.
WHO har också gett ut en mycket omfattande skrift (Severe falciparum malaria)
som tillsammans med en behändig och
läsvärd sammanfattning (Management of
severe malaria. A practical handbook) nås
via deras hemsida (www.who.int).
Behandlingsuppföljning
Vi brukar ofta behandla malaria orsakad
av P. vivax och P. ovale polikliniskt. Patienten bör bli feberfri inom 2 dygn. Vid
misstanke om resistens kan ett prov för
parasiträkning tas efter 2–3 dagar och då
ska parasiterna vid full känslighet ej längre
vara detekterbara. Patienten måste alltid
informeras om att det finns en relativt stor
risk för återfall det närmaste 6–9 månaderna (störst risk efter 1–3 månader).
I normalfallet bör man kontrollera att
parasitemi vid falciparum malaria minskar
ordentligt med insatt behandling innan
man släpper patienten. Vid full läkemedelseffekt är parasiterna under detekterbar
nivå efter 2–3 dagar. Det tar längre tid om
parasitemin var hög från början och om
man använt ett mer långsam verkande
läkemedel. Visar det sig vid kontroll 48
timmar efter insatt behandling att parasitemin är > 25% av den ursprungliga,
indikerar detta höggradig resistens och
behandlingen ska omedelbart ändras.
Förutom vid hyperparasitemi (>4% parsiterade röda blodkroppar) är det ingen idé
och snarast förvillande med kontroll tidigare än efter 2 dygn, då antalet parasiter
kan öka inom de första 24 timmarna utan
att detta behöver innebära terapisvikt. 

Tabell I
Allvarlig falciparum malaria enligt WHO (2000)
Minst en av följande:
1. Cerebral malaria (pat ej väckbar, duration >30 min) eller multipla kramper
2. Andningspåverkan (respiratory distress) lungödem / ARDS
3. Cirkulationssvikt
4. Blödningstendens, ikterus eller makroskopisk hematuri
5. Laboratoriefynd: anemi (Hb < 70g/l), hypoglykemi, acidos, förhöjt laktat, njurpåverkan
6. Hyperparasitemi (> 4% parasiterade erytrocyter)

Tabell II
För- och nackdelar med olika läkemedel för behandling av falciparum malaria.
Läkemedel

Fördelar

Nackdelar

Klorokin

Kan ges iv, billigt, tolereras väl

Resistensutveckling i hela
världen utom Mellanamerika

Sulfadoxin/Pyrimetamin

Engångsdos, tolereras väl

Höggradig resistens i de flesta
områden, långsam effekt,
ej parenteralt

Meflokin (Lariam)

Effektivt i Afrika och i de flesta
andra malariaområden*

Ej parenteralt, biverkningar
(ej dödliga)

Kinin

Effektivt i Afrika och i de flesta
andra malariaområden*,
kan ges iv

Biverkningar (cinkonism),
lång behandlingstid (7 dagar)

Atovakvon/Proguanil
(Malarone)

Effektivt

Ej parenteralt

Artemesininderivat**

Effektiva, snabbverkande,
Artesunat kan ges iv

lång behandlingstid (7 dagar),
licensläkemedel

Artemeter/Lumefantrin
(Riamet)

Effektivt, snabbverkande

Ej parenteralt, upprepade doser
(x6) med föda

* Ej i östra Myanmar och västra Kambodja samt angränsande delar av Thailand
** artemeter, arteeter, artesunat och artemisinin

Tabell III
Behandling av falciparum malaria.
Icke allvarlig falciparum malaria
Mellanamerika

klorokin

Sydamerika

meflokin (Lariam) alt atovakvon/proguanil

Afrika

meflokin (Lariam) alt atovakvon/proguanil

Sydasien (=Indiska halvön)

meflokin (Lariam) alt atovakvon/proguanil

Sydostasien och Oceanien

meflokin (Lariam) alt atovakvon/proguanil

Delar av Thailand, Burma, Kambodja
(misstänkt meflokinresistens)

atovakvon/proguanil (Malarone) alt
artemether/lumefantrin (Riamet)

Allvarlig falciparum malaria
Normalfallet

kininklorid intravenöst

Svårt sjuk

ge kinin uppladdningsdos alt iv artesunat om
ej från område med nedsatt kininkänslighet

Delar av Thailand, Myanmar,

använd något artemisnin derivat: artemeter
im

Kambodja samt delar av Amazonas

alt artesunat iv (om svårt sjuk)

För doser hänvisas till www.internetmedicin.se
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Inbjudan till Infektionsläkarföreningens
fortbildningsmöte i Pärnu, Estland
12–15 april 2007
Vårens fortbildningsmöte hålls i den vackra kuststaden
Pärnu, grundad år 1251. Staden har haft en färgstark
historia och bl.a. varit Hansastad, universitetsstad (under
Karl XII), handels- och hamnstad, kurort sedan 1830-talet,
socialistiskt semesterparadis under Sovjettiden och nu en
småstadsidyll och badort med två km lång sandstrand.
Utbildningen och boendet är förlagt till trestjärniga Hotel
Scandic Rannahotell, som ligger vackert vid havet med
gångavstånd till de centrala delarna av Pärnu. Hotellet
byggdes 1935–37 i ren funkisstil och öppnades moderniserat 1994.
Stor vikt har lagts vid att finna ett prisvärt resmål för
vårt högkvalitativa fortbildningsmöte, där kostnaden
för kliniken blir billigare än motsvarande arrangemang
på konferenshotell i Sverige. Resan arrangeras av
Hansen Conference & Event i Göteborg. Deltagarantalet är begränsat till 70 personer. Krav på medlemskap i
Infektionsläkarföreningen.
Stockholm:
Köpenhamn:

Avresa den 12 april kl. 08.40 och hemkomst den 15 april kl. 15.35
Avresa den 12 april kl. 09.40 och hemkomst den 15 april kl. 14.15

Vi flyger med Estonian Air.
Anslutningsflyg till reducerat pris och/eller övernattningar inom Sverige anordnas av Hansen Conference & Event.
Vår kontaktperson Karin Sjöholm hjälper gärna till med frågor:
Hansen Conference & Event
Karin Sjöholm
email: karin.sjoholm@hansen.se
Stampgatan 20
Telefon: +46-(0)31-755 87 28
411 01 Göteborg
Telefax: +46-(0)31-755 87 19
Kostnaden är 6 900 kr och inkluderar flygresa Stockholm-Tallinn t/r i turistklass, flygskatt, transfer flygplats–hotell t/r, inkvartering på
Hotel Scandic Rannahotell i enkelrum i 3 nätter med frukostbuffé, en lunch, två middagar, utflykt samt möteskostnader.
Avbeställningsskydd à 250 kr rekommenderas.
Tillägg avresa från Köpenhamn: 500 kr
Anmälan kan ske senast 19 december 2006, men anmäl dig snarast för att vara säker på en plats. Anmälan sker via anmälningsblanketten (på nästa sida) per fax eller per e-mail och är bindande. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse samt fakturor
på anmälningsavgift mm. Program och biljetter skickas ut cirka 3 veckor före avresan.
Det vetenskapliga programmet planeras omfatta:
* Hepatit B och C
* Malaria
* CNS-infektioner
* Evidensbaserad vårdhygien och ritualer
* Allvarlig pneumoni, pleurala infektioner, lungabscess
* Tuberkulos
* Estländsk sjukvård
Välkommen till fortbildningsmötet!
Karin Lindahl, fortbildningsansvarig
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Anmälan till Infektionsläkarföreningens
fortbildningsmöte i Pärnu, Estland
12–15 april 2007
Du anmäler dig via mail eller fax enligt följande.
Fax: 031-755 87 19. E-mail: Karin.sjoholm@hansen.se
Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 19 december 2006.
Jag önskar resa till Pärnu (vänligen texta):
Namn:.................................................................................................................................................................................................................
Sjukhus:..............................................................................................................................................................................................................
Fakturaadress:..................................................................................................................................................................................................
Hemadress: ......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Telefon arbete:.........................................................................

Fax arbete:..........................................................................................

Telefon bostad:........................................................................

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

Jag önskar resa från:

Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan avreseort/anslutning






……………………………………………….

Jag önskar avbeställningsskydd 250:-



Övriga önskemål: ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Verksamhetschefens godkännande:



Ja

Hansen Conference & Event
Karin Sjöholm – Projektledare
Stampgatan 20
Telefon: +46-(0)31-755 87 28
411 01 Göteborg
Telefax: +46-(0)31-755 87 19
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IVA – högriskmiljö för antibiotikaresistens
Håkan Hanberger 1, Hans Gill2, Sten Walther 3 och IVA-STRAMA-SIR.
1
3

Infektionskliniken i Linköping, 2 Institutionen för Medicinsk teknik, Linköpings universitet,
Kirurgiska Intensivvårdsavdelningen, Ullevål Universitetssjukhus, Oslo.

Bakgrund
Patienterna på intensivvårdsavdelningarna
(IVA) är de sjukaste patienterna och har ofta
katetrar, slangar eller dränage i blodbanan,
urinvägar, luftvägar och andra organ. Detta
leder till att prevalensen av vårdrelaterade
infektioner är högre på IVA än andra vårdavdelningar. På europeiska IVA är i genomsnitt
20% av patienterna drabbade av en IVAförvärvad infektion (1). Detta bidrar till
en hög antibiotikaanvändning som är 1,4
antibiotika per patient och dag på svenska
IVA (Figur 1),(2).

Figur 1. Exempel på antibiotikaförbrukning vid enskild IVA i jämförelse med poolade data
från flera svenska IVA. Källa: http://www4.smittskyddsinstitutet.se/careicuedu



STRAMA på IVA
Hög antibiotikaanvändning och stor patientgenomströmning gör IVA till en högriskmiljö
för selektion och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Det är därmed extra viktigt
att övervaka antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens på IVA och därför startades
IVA-STRAMA 1999. IVA-STRAMA tillhandahåller ett gratisverktyg för systematisk
registrering av antibiotikapolicy, antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien på svenska intensivvårdsavdelningar
(Figur 2) (http://www4.smittskyddsinstitutet.
se/careicu).
När antibiotikaförbrukningsmönster och
resistensläge diskuteras i ett lokalt kvalitetsarbete kan det bidra till att optimera
antibiotikaanvändningen och minska uppkomsten och spridningen av resistenta bakterier (2–11).
Hösten 2000 studerades under två veckor
beslutsunderlaget vid antibiotikaanvändning för 393 patienter på 23 svenska IVA.
En stor andel (74%) av alla IVA-patienter
antibiotikabehandlades med minst ett preparat och andelen antibiotikabehandlade
var ännu högre (84%) på universitetssjukhus-IVA. Endast 1/3 av de initiala besluten om antibiotikabehandling baserades
på ett odlingssvar. Förvånansvärt få (8%,
16/205) av patienterna som fick empirisk
antibiotikabehandling hade ett preliminärt
stoppdatum då behandlingseffekten skulle
utvärderas (12). Ett snabbt utsättande av
empirisk behandling när behandlingsindikation inte kvarstår är ett sätt att minska

Figur 2. Selekterade IVA-STRAMA-data från 14 IVA. Den ökade kinolon och cefotaxim(ESBL-fenotyp)-resistensen år 2002 berodde på hög resistens på en enskild IVA.
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antibiotiktrycket på IVA med bibehållen
patientsäkerhet. IVA-STRAMA har därför
”preliminärt stoppdatum” som ett interventionsmål.
Under 2007 kommer IVA-STRAMASIR att anordna lokala och regionala möten
för att hjälpa till med analys av enskilda
IVAs antibiotikaresistens, infektionskomplikationer och vårdhygienisk kvalitet (se
faktaruta).

IVA-STRAMA integreras med Svenska
Intensivvårdsregistret (SIR)
IVA-STRAMA har sedan 2005 blivit en
integrerad del av SIR med syftet att kartlägga
riskfaktorer för uppkomst och spridning av
resistenta bakterier hos IVA-patienter. IVASTRAMA-SIR har utvecklat ett program
som möjliggör analys av samband mellan
mikrobiologiskt agens, antibiotikaresistens,
infektionsrelaterade IVA-komplikationer
och mortalitet.
Aggregerade data från alla patienter vårdade på en enskild IVA är viktiga för att
kartlägga antibiotikatrycket och resistensläget och kan ligga till grund för förbättrad
antibiotikapolicy, men kan inte identifiera
riskfaktorer för intensivvårdsförvärvade
infektioner. Alltsedan starten av IVASTRAMA har vi därför siktat på att utveckla
en kontinuerlig kvalitetsuppföljning baserad på individuella patientdata, avseende

odlingsfynd inklusive antibiotikaresistens
och antibiotikaordinationer. Svenska Intensivvårdsregistret (SIR, www.icuregswe.org)
har sedan starten 2001 byggt upp ett nationellt kvalitetsregister för intensivvården där
enskilda patienters diagnoser, sjukdomssvårighetsgrad (APACHE-score), vårdtid,
komplikationer, mortalitet m.m. registreras
(14–21). Registret bygger på att respektive
IVA exporterar information från sin lokala
datamodul till en central databas. I komplikationsregistreringen ingår f.n. fyra vårdrelaterade infektioner: ventilatorassocierad
pneumoni, blodkatererrelaterad bakteremi,
isolering p.g.a. multiresistenta bakterier
och enterit orsakad av Clostridium difficile.
IVA-STRAMA-SIR har under 2006 tillsammans med några utvalda laboratorier med
ADBact-system importerat mikrobiologiska
uppgifter för enskilda patienter registrerade
i SIR. Dessa data som visar samband mellan
mikrobiologiskt agens, infektionsrelaterade
IVA-komplikationer och mortalitet kommer
inom kort att presenteras på SIRs hemsida
(www.icuregswe.org).
På sikt hoppas IVA-STRAMA-SIR kunna
importera mikrobiologiska data för alla
patienter på svenska IVA vilket innebär
unika möjligheter att prospektivt följa riskfaktorer och mortalitet vid IVA-förvärvade
infektioner inklusive betydelsen av antibiotikaresistens och antibiotikaval.

Konklusion
Övervakning av antibiotikaanvändning,
antibiotikaresistens och IVA-förvärvade
infektioner är nödvändigt för en rationell
antibiotikabehandling med sikte på att
behålla det relativt gynnsamma resistensläget på svenska IVA.
Referenser (samtliga referenser kan rekvireras från
författarna).
5. Walther S, Erlandsson M, Burman LG, Cars O, Gill
H, Hoffman M, Isaksson B, Kahlmeter G, Lindgren
S, Nilsson LE, Olsson-Liljequist B, Hanberger H
and the STRAMA-ICU study group. Antibiotic
consumption, prescription practices and bacterial
resistance in a cross section of Swedish intensive care
units Acta Anaesth Scand 2002; 46:1075-1081.
10. Hanberger H., Erlandsson M., Burman L. G.,
Cars O, Gill H, Lindgren S, Nilsson L. E, Ols-sonLiljequist B, Walther S. and the ICU-STRAMA
Study Group. High Antibiotic Susceptibil-ity
Among Bacterial Pathogens In Swedish ICUs.
Report from a nation-wide surveillance pro-gram
using TA90 as a novel index of susceptibility. Scand
J Infect Dis 36;24-30,2004
13. Erlandsson M, Cars O, Gill H, Nilsson LE, Walther
S, Hanberger H. Antibiotic Prescribing in Swedish
Intensive Care Units. (In press Scand J Infect Dis)
17. S Walther, C Mårdh, T Nolin, G Fransson for the
Swedish Intensive Care Registry. Is risk adjustment for old age adequate in the APACHE II
system? Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49 (Suppl
117):4.
20. P Kvandal, W Freter, T Nolin, S Walther on behalf
of the Swedish Intensive Care Registry. Monitoring
of ICU performance using cumulative risk-adjusted
30/60/90-day mortality (CRAM-30/60/90). Intensive Care Med 2006; 32 (suppl 1): S30.

FAKTA
IVA-STRAMA, Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och EU-projektet Care ICU
IVA-STRAMA:s dataregistrering har nu vidareutvecklats inom EU-projektet IPSE till CareICU som omfattar registrering
och presentation av demografiska uppgifter, mikrobiologi och antibiotikaförbrukning. När det gäller demografi så har
SIR sitt eget frågeformulär (f.n. i Excelform) medan CareICU har ett mycket mer omfattande sådant. Uppgifter om antibiotikaförbrukning från svenska IVA kommer att inhämtas gemensamt för SIR och CareICU direkt från Apoteket AB. SIR
testar nu att ta in mikrobiologiska uppgifter direkt från några utvalda lab med ADBact-system men i övrigt kan sådana
uppgifter matas in manuellt i CareICU.
Välkommen till nya webbapplikationen CareICU (IPSE WP5)
Webbadressen är
http://www4.smittskyddsinstitutet.se/careicu
Det finns också en utbildningsversion där du kan testa utan att påverka den riktiga databasen
http://www4.smittskyddsinstitutet.se/careicuedu
För frågor och inloggning kontakta Hans Gill Inst för medicinsk teknik, Linköpings universitet, 581 85 Linköping,
Tel 013-22 75 72, Fax 013-10 19 02, hans.gill@imt.liu.se
Seminarium om STRAMA-arbetet på IVA 2007.
Under 2007 kommer IVA-STRAMA-SIR att anordna lokala och regionala möten för att hjälpa till med analys av den
enskilda IVAs antibiotikaresistens, infektionskomplikationer och vårdhygienisk kvalitet Du kan redan nu anmäla ditt
intresse till Kristina Lundh STRAMA: kristina.lundh@smi.ki.se
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HIV-1-infektion i det centrala nervsystemet
ÅSA MELLGREN
Borås

HIV infekterar CNS tidigt i infektionens
förlopp och 15–20% av obehandlade
patienter utvecklar AIDS-demens. Antiretroviral kombinationsbehandling har
reducerat incidens och mortalitet i AIDS
och även minskat incidensen av opportunistiska infektioner och AIDS-demens. Det
är dock oklart hur HIV skadar hjärnan och
varför vissa patienter utvecklar demens. För
att tidigt kunna identifiera dessa patienter
har man använt olika neuropsykiatriska
metoder, och en av dem är reaktionstidsmätningar. Metoden är enkel och man har
visat att patienter med AIDS har långsammare reaktioner än icke HIV-infekterade
individer.
ntiretroviral behandling har effekt
på patienter som har fått AIDSdemens och man kan i många fall
se en klinisk förbättring av symptom. Om
man har lika god antiretroviral effekt i CNS
som i plasma är dock inte helt klarlagt, och
man har uttryckt oro för att CNS skulle
vara ett svårbehandlat kompartment där
resistens kan utvecklas trots adekvat respons
i plasma.
För att kartlägga patogenesen av HIV i
hjärnan kan man studera likvor och i samarbete med Neurokemlab i Mölndal har vi
analyserat cellskademarkörer på patienter
före och efter insatt behandling samt i ett
stort material obehandlade patienter. Neurofilamentproteinets lätta kedja (NFL) är
ett protein som är en viktig komponent i
neuronens axon, både för att nervsignaler
ska gå fram och för att ge axonen sin kaliber.
NFL kan detekteras i likvor med ELIZA.
Förhöjda värden ses vid olika neurodegenerativa sjukdomar och vid cerebral ischemi,
exempelvis neonatal asfyxi, hjärtstillestånd
och stroke.

Frågeställningar och resultat
Har HIV-infekterade patienter lång
reaktionstid innan de utvecklar AIDS?
Det första arbetet gällde att studera reaktionstider på HIV-infekterade patienter
jämfört med en kontrollgrupp av hepatit Cinfekterade patienter. HIV-patienterna hade
inte utvecklat AIDS. 41 patienter i vardera
gruppen matchades med ålder och kön och
tre olika reaktionstidsmätningar utfördes.
Patienter med HIV hade förlängda reaktionstider jämfört med patienter med hepatit
C, men majoriteten hade ändå reaktionstider
inom normalintervallet. En mindre grupp (6
patienter) hade reaktionstider långsammare
än normalt på två eller tre test. Om dessa
patienter skulle ha utvecklat AIDS-demens
i framtiden är oklart, då de fått antiretroviral behandling, men resultaten indikerar
att vissa patienter har en cerebral påverkan
tidigt i infektionsförloppet.
Hur effektiv är antiretroviral
kombinationsbehandling i CNS?
Målsättningen med arbetet var att studera
effekten av antiretroviral kombinationsbehandling på HIV-RNA i likvor och plasma.
74 behandlingsnaiva patienter från Göteborg,
Milano, Rom, San Fransisco och Hamburg
inkluderades. 39% av patienterna hade HIVassocierade neurologiska sjukdomar och 53%
hade AIDS. HIV-1 RNA i likvor och plasma
mättes före och efter 3 månaders behandling.
76% av patienterna hade HIV-RNA under
detektionsgräns i likvor vid uppföljning och
85% hade under 400 kopior per ml. I plasma
fann vi att 45% av patienterna hade virusnivåer under detektionsgräns och 80% under
400 kopior per ml efter tre månader. Patienter
med neurologisk sjukdom hade signifikant
högre virustal i likvor jämfört med patienter
utan CNS- manifestationer, både före och
efter insatt behandling. Sammantaget kan
man säga att behandlingsresultaten i likvor
var minst lika bra som i plasma, då värdena
i plasma var något högre än i likvor innan
behandling. Resultaten av denna studie, som
är den största likvorstudien av behandlingsnaiva patienter, visar att CNS generellt sett
inte är ett svårbehandlat kompartment.

Kan neurofilamentprotein
vara en markör för AIDS-demens?
Genom samarbete med kollegor i USA och
Italien har vi mätt mängden NFL i likvor
på 211 HIV-infekterade patienter, som
inte har någon antiretroviral behandling.
Patienter med AIDS-demens hade mycket
höga värden liksom patienter med opportunistisk CNS-infektion. Ca 50% av
neurologiskt asymptomatiska patienter
med CD4-cell tal under 200 celler/ml
hade också förhöjda värden, men nivåerna
var betydligt lägre än i grupperna ovan. 4
patienter med AIDS-demens följdes longitudinellt efter insatt behandling. Nivåerna
minskade successivt samtidigt som HIVRNA gick ned och neurologiska tester
visade kognitiv och motorisk förbättring.
Vilken roll neurofilament kommer att ha
i diagnostisering av AIDS-demens är ännu
oklart, men det verkar vara en markör för
HIV-associerad neurodegeneration och
AIDS-demens. Förhoppningsvis kan provtagning av neurofilamentprotein vara ett
komplement till andra undersökningar
och ge oss mer information om patogenesen i CNS.
Vad sker med
neurofilament i likvor under behandling?
För att göra en större studie av NFL i likvor
gjordes LP på 53 patienter före och efter
behandling. 21 av dem hade förhöjda värden
av NFL i likvor, resten hade normala värden.
Efter tre månader hade NFL-nivåerna sjunkit signifikant och efter 1 år hade majoriteten
normaliserade värden i likvor. På ett mindre
antal av dessa patienter har vi longitudinella
likvorprover tillgängligt upp till 5 år, och
efter nedgången fortsätter nivåerna av NFL
i likvor att vara normala.
För framtiden är det intressant att se
om det finns någon klinisk nytta av att
mäta neurofilament i likvor. Det är önskvärt att följa patienter med mer ingående
neuropsykologiska test, för att se om det
finns en motorisk långsamhet eller kognitiv
påverkan hos patienter med förhöjda nivåer
av NFL, samt studera vad som sker efter
insatt behandling. 
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Kliniska symtom och specifikt T-cellssvar vid
CMV-infektion hos njurtransplanterade och friska
samt hos barn med kongenital CMV-infektion
FREDRIK SUND
Uppsala

Cytomegalvirus(CMV)infektion är fortfarande ett stort problem hos immunsupprimerade patienter. Tidigare drabbades ca
15% av alla benmärgstransplanterade av
CMV-pneumonit vilken ledde till döden
i upp till 90% av fallen. Ca 2–4% av alla
njurtransplanterade avled under första året
efter transplantationen av CMV-infektion. I
slutet av 1980-talet tillkom möjligheten att
behandla CMV-infektioner med antivirala
medel och samtidigt medförde introduktionen av molekylärbiologiska metoder att man
kunde driva en snabb och säker diagnostik.
Detta har medfört att mortaliteten vid
CMV-infektion avsevärt har kunnat reduceras genom behandling och/eller profylax.
En betydande morbiditet och viss mortalitet
kvarstår dock. Olika behandlingsformer
behöver också optimeras. Sedan några år
finns metoder tillgängliga för att studera det
specifika T-cellssvaret vid CMV-infektion.
Dit hör analys av specifika CD8-celler med
s.k. tetramerer samt funktionella tester då
man mäter cytokinproduktion i CD4- och
CD8-celler vid stimulering med specifika
CMV-antigen.

Målsättning
Vi vill skaffa oss bättre kunskap om det
specifika immunsvaret vid CMV-infektion
och kunna relatera andelen CMV-specifika
T-celler till virusmängd och kliniska symtom
i olika populationer. Vi vill också validera
olika metoder att analysera CMV-DNA i
blod.
Material och metoder
På senare tid har så kallade tetramerer börjat
användas i större utsträckning för att kartlägga det specifika immunsvaret mot olika
virus. De tetramerer som använts i våra
studier bygger på fyra stycken fusionerade
MHC klass I-molekyler som laddats med
en immunodominant peptid från pp65-
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proteinet hos CMV. När denna tetramer
inkuberas med blodet binder de T-celler som
är specifikt riktade mot pp65-peptiden med
tetrameren och efter tvättning kan antalet
T-celler räknas fram med hjälp av flödescytometri. Metoden är väldigt specifik och
kräver små mängder blod, men är beroende
av att ha tetramerer av samma HLA-typ som
den undersökte.
Den vanligaste metoden för att detektera
en CMV-infektion är med PCR och på
senare tid har många viruslab satt upp en
egen ”in-house”-PCR för kvantifiering av
CMV-DNA. Den metod som vi i Uppsala
använder oss av bygger på principen att
detektera dubbla primerpar (pol och gB)
för att få en säkrare metod som klarar av
enstaka resistensmutationer. Vi har jämfört
den med den kommersiella produkt som
tidigare var ”golden standard”.

Projekt och resultat
1) CMV-specifika T-celler hos CMV-seropositiva friska blodgivare och i övrigt friska
patienter med symtomgivande primär CMVinfektion. Vi har visat att den specifika Tcellsimmuniteten efter en CMV-infektion
är mycket stabil och uppvisar låg grad av
variabilitet. Däremot är variabiliteten mellan
olika individer betydande.
2) CMV hos njurtransplanterade. Prospektiv
studie av 20 njurtransplanterade patienter
med regelbunden monitorering av kliniska
symtom, CMV-DNA-nivåer och specifikt
T-cellsvar 3–12 månader efter transplantation. Vi har sett att dynamiken hos de
olika CMV-specifika T-cellerna vad gäller
antal och funktion skiljer sig åt. Antalet
CD4-celler sjunker omedelbart efter transplantation och kvarstår på låga nivåer hela
uppföljningstiden, medan CD8-cellerna
återhämtar sig och når utgångsnivåerna
senast ett år efter transplantation. Vi såg
också att närmare 90% av alla patienter
uppvisar en CMV-DNAemi någon gång
under uppföljningen och att några patienter
uppvisar mycket höga virusnivåer (> 1 milj.
kopior/ml) utan kliniska symtom på CMV-

infektion. Vi såg också att samtliga patienter
hade ett fungerande graft efter tre år.
3) Kongenital CMV-infektion. Prospektiv
studie av barn upp till ett års ålder med
påvisad eller misstänkt CMV-infektion.
Monitorering av kliniska symtom, CMVDNA-nivåer och specifikt T-cellsvar upp
till 12 månaders ålder. Hittills har prov från
knappt 20 barn erhållits, vi skall nu insamla
prover från lika många kontroller, och resultaten är under bearbetning.
4) Jämförelse av två olika diagnostiska metoder för kvantitativ bestämning av CMV-DNA
hos immunsupprimerade (SCT) patienter
med symtomgivande CMV-infektion. Vi
sammanställer för närvarande resultaten, men
den studerade ”in-house”-metoden är betydligt känsligare än den tidigare använda kommersiella metoden och dels detekterar CMV
tidigare i sjukdomsförloppet, dels ger kvantitativa svar upp till flera miljoner kopior.

Betydelse
Målsättningen med ovan nämnda projekt
är att skapa en djupare förståelse kring olika
sjukdomstillstånd kopplade till CMV-infektion. Vi vill också undersöka immunförsvarets betydelse och funktion i olika skeden av
infektionen och i olika patientgrupper, för att
belysa vikten av ett fungerande immunförsvar
och identifiera de faktorer som är av betydelse
för att framgångsrikt behandla CMV-infektioner. En ökad kunskap om immunförsvarets
funktion vid akuta virusinfektioner kan i sig
leda till att nya behandlingsmöjligheter även
mot andra typer av infektioner kan utvecklas.
Det är också av stor vikt att ställa en korrekt
diagnos och att kunna följa behandlingseffekten, varför undersökningar som på något
sätt korrelerar kliniska tillstånd och uppmätta
CMV-nivåer är av betydelse. Dessa studier
kan också ligga till grund för hur man hos
patienter med eget dåligt immunförsvar och
svår CMV-sjukdom in vitro kan expandera
patientens egna specifika T-celler och sedan
återtransfundera dem, s.k. adoptive cell transfer therapy. 

Yngreläkarspalten
Gunilla Ockborn
Styrelsens yngreläkarrepresentant
gunilla.ockborn@vgregion.se

J

ag har blivit anmäld.

När jag kom ner till mitt postfack efter
ronden en helt vanlig tisdag låg det där,
överst; det beryktade fönsterkuvertet märkt
HSAN med stora bokstäver. Ett snövitt
kuvert, jag har alltid trott att de var bruna.
Först blev jag inte speciellt stressad, slogs
bara av tanken att man aldrig vet vad som
väntar runt hörnet.
Överraskningen släppte när jag snabbt
slitit upp kuvertet och läst patientnamnet.

Någonstans här i förloppet började de första
djupare känslorna komma upp till ytan.
Rädsla. Skam. Kränkthet. Några timmar
senare trängdes de stundtals med irritation
och upplevelse av att vara orättvist behandlad.
Efter att jag läst igenom anmälan och patientjournalen med chefen slutade arbetsdagen,
trots lugnande ord, med en djup känsla av
obehag.
På morgonmötet nästa dag inledde chefen
med att konstatera att kliniken hanterade
flera anmälningsärenden för tillfället. Ett bra
försök att avdramatisera och det var intressant
nog första gången sedan jag började jobba
kliniskt som frågan om anmälningar kommit
upp på ett läkarmöte. Vanligen pratar man
bara om dem bakom lykta dörrar, över en
kopp kaffe och på AT-föreläsningar.
Framåt lunch hade obehagskänslan, trots
allt, vuxit till panik och jag var bara tvungen
att få ”prata av mig” med någon av överläkarna. Efter genomgång av patientjournalen och samtal om jobbet i allmänhet och
anmälningar i synnerhet, var obehagskänslorna och stressen hanterbara. (Tack för den
halvtimman och mycket annat, Anders!)
Under veckan pratade jag med en handfull
av mina vänner som är läkare. Jag visste
sedan tidigare att två av dem blivit anmälda,
men det visade sig att mer än hälften av oss
har skrivit åtminstone ett svar till HSAN!
Det är slående vilken tystnad som omger
anmälningsärendena, en kultur som säkert
kommer ur en känsla av skam och personligt misslyckande. Vad jag förstår av mina
kompisar har de alla fått stöd att hantera
anmälan, ofta i form av praktiska skrivtips
och ofta av sin närmaste chef. Men flera

har vid något tillfälle mötts av ”Jag har
ingen erfarenhet, för jag har ju aldrig blivit
anmäld”, från kollegor.
Få av oss har haft möjlighet att med en
mera erfaren kollega diskutera förhållningssätt och känslor.
Förutom läkarkårens i mina ögon omogna
sätt att handskas med anmälningar, finns
det ännu större problem i andra delar av
systemet.
Fungerar HSAN på bästa sätt för patienterna?
Att gällande anmälningssystem inte är det
bästa för att förbättra omhändertagandet av
framtida patienter i sjukvården är de flesta
överens om. Socialstyrelsen arbetar för att
patientanmälningar och Lex Maria-ärenden
ska bli mera av ett kvalitetsarbete. Trafikflygets incidensrapportering framhålls ofta
som en bra förebild. Det är naturligtvis rätt
väg även för sjukvården. För detta krävs ett
systemskifte och en ny kultur, där en öppen
kommunikation om felbedömningar och
misslyckanden är en viktig del.
Tar nuvarande system väl hand om anmälarens personliga behov och känslor?
Jag upplever att min patient tror att vi
läkare, med antibiotika, kan ”trolla” bort den
åkomma han har. Han känner sig förfördelad
i sin tro att vi undlåter att ta bort hans oro,
obehag och sociala stigmata. Intressant nog
tror jag att de känslor som fick honom att
skriva anmälan är desamma som dem som
väcktes hos mig. Rädsla, skam och en känsla
av att vara orättvist behandlad. Hur kommer
han att må om HSAN finner att ingen av de
läkare han anmält gjort något fel?
Så här flera veckor senare är jag tacksam
för min första anmälan. Trots mycket känslor var den en ganska snäll gruppresa där vi
tycker oss ha omhändertagit patienten på
ett adekvat sätt. Vi lyckades inte förmedla
vår medicinska förklaringsmodell för orsak
och behandling av patientens åkomma, men
han har, så långt min blick når, inte lidit
några fysiska men.
Jag har lärt mig mycket, om mig själv,
sjukvården och individen som patient. Insikter som gör att jag är bättre rustad för framtiden. Bland annat har jag sluppit den naiva,

nästan omedvetna förhoppningen om att en
läkare som anstränger sig tillräckligt mycket
och kommunicerar med sin patient aldrig
blir anmäld. En orealistisk bild som skapades
under Konsultationskursen termin 6 och
som jag inte uppmärksammat tillräckligt.
Jag har också blivit påmind om svårigheterna att köra bil fort och bara kunna
se ut genom backspegeln. En bild för vår
kliniska vardag.
Kanske är jag bättre rustad att klara den
stund när mitt samvete talar om för mig att
min patient blivit sjukare eller dött på grund
av mina tillkortakommanden?
Vad är HSAN jämfört med samvetet?
Slutligen som tröst till dig som, liksom
jag, blivit anmäld och behöver en stunds
respit.
Några halvlögner och rena skitsanningar;
Det är mest (o)tur som avgör vem som
blir anmäld, och när.
Den som aldrig blir anmäld har kanske
inte engagerat sig tillräckligt, inte satt gränser eller gömt sig för ofta?
De patienter som borde anmäla oss för våra
medicinska felbedömningar gör det sällan.
Patienterna vågar ofta inte anmäla auktoritära läkare.
Alla blir anmälda förr eller senare, det
handlar bara om att arbeta tillräckligt länge
eller gå tillräckligt många jourer.
Tiden läker alla sår, nu tar (behöver) doktorn semester. 

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar
som tagits in i föreningen:
Fullvärdiga medlemmar:
Helena Berggren Uppsala
Robin Brittain-Long Göteborg
Helena Janols Falun
Jens Raffelsberger Linköping
Om ni inte får tidningen, inte finns
med i matrikeln eller inte får SJID
var goda och kontakta vår kassör
Bengt Wittesjö,
Gefionvägen 1, 371 41 Karlskrona,
e-mail: bengt.wittesjo@telia.com
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§

Protokoll fört vid medlemsmöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Stadshuset, Sundsvall 18 maj 2006
Närvarande: 48 medlemmar förutom styrelsen.

§ 1 Åsa Hallgårde öppnade mötet.
§2
Till mötesordförande valdes Åsa Hallgårde.
§3
Till mötessekreterare valdes Göran Günther
och till protokolljusterare Anna Nilsson och
Gunnar Urban.
§4
Efter att kallelseförfarandet godkänts fastställdes dagordningen.
§5
Per Follin föredrog det preliminära programmet för årets riksstämma.
Sista dag för abstracts till Riksstämman är
25 augusti. Dessa processas helt elektroniskt
via internet.
Bengt Wittesjö föredrog föreningens delårsbokslut och påminde om att de som ej
är med i Sveriges läkarförbund själva måste
se till att medlemsavgiften betalas, då inbetalningskort ej går ut till dessa genom förbundets administration.
Åsa Hallgårde informerade om att ny
benämning på specialiteten är Infektionsmedicin enligt den nya specialitetsförteckningen. Styrelsen bad om mandat för att i
Socialstyrelsens Nationella råd för läkares
specialistutbildning driva att namnet Infektionssjukdomar bör återinföras i myndighetssammanhang och i övrigt fortsättningsvis
behållas, då detta uppfattas som både ändamålsenligt och väl etablerat. Medlemsmötet
beslutade att ställa sig bakom styrelsens linje.
I denna fråga yttrade sig Börje Åkerlund, Jan
Källman och Lars Ljungström.
Göran Günther redogjorde för den diskussion som förts mellan Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet om att
öka specialitetsföreningarnas inflytande i
förbundet genom rösträtt vid förbundets
fullmäktige. Detta har skapat en konlikt,
då medlemskap i förbundet inte längre är
obligatoriskt i många specialitetsföreningar,
vilket kan skapa en konflikt rörande den
representativa legitimiteten i denna rösträtt.
I denna fråga yttrade sig Stephan Stenmark
och Jan Källman.
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Britt-Marie Eriksson presenterade programgruppsarbetet. Endokardit-gruppen
har slutfört sin revidering och första revideringen led- och skelettinfektioner pågår.
Gruppen som behandlar urinvägsinfektioner
är i slutfasen av sitt arbete. Den nyinrättade
gruppen Sepsis har inlett arbetet. En ny
grupp kommer att formeras under hösten
över ämnet virala meningoencefaliter. I
alla nya programgrupper och revideringar
kommer en jävsdeklaration för deltagarna
att tillfogas.
§6
Karin Lindahl informerade om föreningens kommande fortbildningsaktiviteter och
IPULS. Vid ett möte på Svenska Läkaresällskapet 28 mars presenterades en internetbaserad portfölj där all fortbildning för samtliga läkargrupper ska samlas på individnivå,
som ett personligt verktyg. Projektet drivs
av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
läkarförbund tillsammans.
Gunilla Ockborn informerade om SPUKs
verksamhet och gladdes åt att medlemsmötet
lockat många yngre medlemmar. Arbetet
med en ny målbeskrivning för ST-utbildningen för infektionsläkare har inletts och

beräknas ta 1–1 ½ år. Klinikerna uppmanas
intensifiera arbetet med att utforma och
anmäla SK-kurser.
§7
Tomas Vikerfors, sammankallande i revisorsgruppen, presenterade föreningens kvalitetsarbete. Hittills har ca 20 kliniker genomgått
medicinsk kvalitetsrevision och en enkät
visar att samtliga var nöjda med genomförandet och hur resultatet kan användas
i verksamhetsutvecklingen. Målet är att
samtliga kliniker ska vara reviderade inom de
närmaste åren. Umeå kommer att revideras
under 2008. Förslaget att programgrupperna
också ska ta fram kvalitetsindikatorer för
verksamheten bifölls av mötet. Under denna
punkt yttrade sig Elsa Tynell, Bengt Hill och
Lars Ljungström.
§8
Ordförande Åsa Hallgårde avslutade
mötet.
Göran Günther, Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde, Ordförande
Anna Nilsson, Protokolljusterare
Gunnar Urban, Protokolljusterare

§

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Stadshuset, Sundsvall 17 maj 2006
Närvarande: Åsa Hallgårde, Britt-Marie Eriksson, Per Follin, Göran Günther, Bengt Wittesjö, Erik Sandholm,
Karin Lindahl, Gunilla Ockborn

§1
Ordförande Å.H. öppnade mötet.
§2
Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes B-M.E.
§3
Dagordningen fastställdes.
§4
Föregående protokoll från styrelsemötet den
20 mars 2006 granskades och fastställdes.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
§ 5 Rapport från facklige sekr. G.G.
Föreningen har beretts möjlighet att nominera till ledamöter i Arbetslivsgruppen
(ALG) i Sveriges läkarförbund. Styrelsen
beslutade att avstå.
Efter regeringens fastställande av specialitetsindelningen 20 december 2005
(SFS 2005:1250) har specialiteten fått
benämningen Infektionsmedicin. Styrelsen
kommer att verka för att ändra till nuvarande
benämning Infektionssjukdomar, som uppfattas av medlemmarna som den adekvata.
Frågan kommer att drivas i Socialstyrelsens
Nationella råd för specialiseringstjänstgöring där Bernard Grewin är ansvarig för
genomförandet av nyordningen. En förändring kommer inte att bli aktuell innan alla
specialiteters nya målbeskrivningar blivit
färdiga, dvs. om 1 till 1½ år efter förnyad
framställan till Nationella rådet. Styrelsen
kommer även fortsättningsvis att använda
benämningen Infektionssjukdomar och
rekommenderar kliniker och medlemmar
att göra likaledes.
Tomas Vikerfors har för föreningens
räkning lämnat in förslag till SBU-projekt. Till prioriterade ämnen utsåg styrelsen
Behandling av hepatit B och C, riktlinjer
för antiviral behandling och ekonomi, samt
gammaglobulinbehandling vid immunbrist,
autoimmuna sjukdomar och neurologiska
sjukdomar.
Besvarade remisser: Från Sveriges läkarförbund. ”Framtidens närsjukvård –finan-

siering, styrning och struktur (Sveriges
läkarförbund 2006)”. Besvarad av Göran
Günther. Från Sveriges läkarförbund: ”Lex
Maria –nytt system i patientsäkerhetens
intresse (Socialdepartementet)”. Besvarad
av Åsa Hallgårde. Från Svenska Läkaresällskapet: ”Riktlinjer vid patienters medverkan i den kliniska undervisningen av
läkarkandidater”, Svenska Läkaresällskapets
delegation för medicinsk etik. Besvarad av
Åsa Hallgårde.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekr. P.F.
P.F. meddelade Svenska Läkaresällskapets
annonsering av Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelses postdoc. stipendium på
300 000 kr årligen under tre år. Sista ansökningsdag 15 juni.
Föreningen har beretts möjlighet att yttra
sig över ansökan som associerad medlem
till Svenska Läkaresällskapet från Svensk
förening för ortopedisk medicin. Styrelsen
beslutade att avstå.
Programmet vid årets läkarstämma i
Göteborg diskuterades. Två sektionssymposier är godkända. Ledprotesinfektioner
och aktuell immunbristforskning med Bertil
Christensson respektive Jan Andersson som
moderatorer. Föreningen har tilldelats ett
specialitetsområde för samarbete med industrin.
§ 7 Rapport från skattmästaren B.W.
B.W. redogjorde för delårsbokslutet.
Medlemmar i Svenska infektionsläkarföreningen som ej är medlemmar i Sveriges
läkarförbund har hittills inte automatiskt
fått inbetalningskort för medlemsavgiften.
Dessa medlemmar kommer fortsättningsvis
att aviseras av skattmästaren
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Hans Gaines (Solna), Johan Hansson
(Östersund) och Thomas Tängdén (Uppsala).

terades en internet-baserad portfölj där all
fortbildning för samtliga läkargrupper ska
samlas på individnivå. Projektet drivs av
Svenska Läkaresällskapet och Svenska läkarförbundet tillsammans.
Fortbildningen i Pärnu samlade representanter från 20 kliniker, samt sex industrideltagare. Eventuella förändringar för
kommande fortbildning diskuterades.
Höstens fortbildning diskuterades.
Datum fastställdes till 5–6 oktober och
innehållet till endokrinologi särskilt diabetes,
nefrologi och reumatologi. Kursen kommer
att IPULS-granskas.
§ 9 Redaktörens ärenden E.S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3/06 föredrogs av E.S.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och
SPUK. G.O.
Industrins deltagande i form av sponsring
av SK-kurser och SK-liknande kurser administrativt eller i mötet diskuterades. Frågan
bordlades till höstens styrelseinternat.
G.O. Rapporterade från SPUKs internat
angående framtagande av ny målbeskrivning
för specialiteten. Styrelsen beslutade att utse
Bengt Björkholm till kontaktperson för det
Nationella rådet för läkares specialistutbildning vid Socialstyrelsen.
§ 11 Programgrupper B-M.E.
Programgruppen Endokardit har slutfört
sin uppdatering
§ 12 		
Ordförande Å.H. avslutade mötet.

Göran Günther, Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde, Ordförande
Britt-Marie Eriksson, Protokolljusterare

§ 8 Rapport från fortbildningsansv. K.L.
K.L. rapporterade från deltagande ett möte
på Svenska Läkaresällskapet, ”Om utbildningsguiden” 28 mars. Vid mötet presen-
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Kongresser & Möten 2006/2007
2006

2007

16 nov

Infektionskonsulternas dag
Stockholm
www.infektion.net/filer/infektionskonsulternas_dag_
061116.pdf

16 jan15 febr

Svensk-Etiopisk kurs i Tropikmedicin
Stockholm
www.karolinskaeducation.ki.se/

1-2 feb

20 nov

HIV-utbildning
Malmö
erik.svensson@bms.com

Infektioner hos patienter med hematologiska
maligniteter
Sigtuna, www.swedishorphan.com/

5-6 feb

Fallseminarium
Simrishamn
www.infektion.net/filer/fallseminarium_20070205-6.pdf

25-28 feb

14th Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections
Los Angeles, www.retroconference.org/2007/

9-30 mars

Svensk-Etiopisk kurs i Tropikmedicin II
Etiopien
www.karolinskaeducation.ki.se/

24 mars

World TB Day

31 mars3 april

17th ECCMID
München, Tyskland
www.akm.ch/eccmid2007/

21 nov

28 nov

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan
begränsas! (STRAMA, SMI, m fl)
www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/
CalendarEvent_6210.aspx
Virologisymposiet 2006
Göteborg, Roche AB
www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3018

28 nov	Ungt Forum: Smittskydd i din kliniska vardag
Infektionsklinikens föreläsningssal, SU/Östra, Göteborg
www.infektion.net/filer/ungt_forum_2006.pdf
29 nov-	Riksstämman
Göteborg
1 dec
www.riksstammangoteborg.se/
1 dec

World AIDS Day
www.worldaidsday.org/

3-6 dec

10th Western Pacific Congress of Chemotherapy and
Infectious Diseases
Fukuoka, Japan
www.congre.co.jp/10wpccid/

4-8 dec

SK-kurs: HIV-infektion ur alla dess aspekter
Stockholm
www.ipuls.se (IPULS-nr: 2006-0161)

7 dec

SMI-dag: Temadag om Svampdiagnostik
SMI, Stockholm
www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/
CalendarEvent_6333.aspx

8-10 dec

1st International Congress on Exacerbations of Airway
Disease (ICEAD)
San Juan, Puerto Rico
www.themacraegroup.com/

11-15 april	EASL 2007 - The 42nd Annual Meeting
Barcelona, Spanien
www.easl.ch/cong_annu.htm
12-15 april

Fortbildningsmöte i Pärnu, Estland
För mer information och anmälan se sidan 27–28

2-4 maj

25th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases – ESPID
Porto, Portugal
www.kenes.com/espid2007/

9-11 maj

Infektionsläkarföreningens Vårmöte
Uppsala
www-conference.slu.se/varmoteinfektion07/index.html

20-24 maj

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

20-24 maj	ASM 107th General Meeting
Toronto
www.asm.org/meetings/
25-29 maj

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

14-17 juni

9th International Symposium on modern Concepts in
Endocarditis and Cardiovascular Infections
Heidelberg, Tyskland
www.cardiocore.de/

6-9 sept

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

17-20 sept

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

1 dec

World AIDS Day
www.worldaidsday.org/

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