Nr 4 2008 • Volym 12

Reportage från två
högisoleringsenheter
Riksstämman 2008
– program och abstrakt

t
ä
k
n
se
e
rd
ä
v
s
ä
l
r
lå le
eh
n
In

Infektionsläkaren
Tidskrift för:
Svenska Infektionsläkarföreningen.
Utkommer med 4 nummer per år.

Ansvarig utgivare:
Åsa Hallgårde
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
Tel 046-171 864
asa.hallgarde@skane.se

Redaktör:
Anna Jerkeman
Infektionskliniken UMAS
205 02 Malmö
Tel 040-33 71 88
anna.jerkeman@skane.se
Redaktör för avhandlingar:
Hans Glaumann
hans.glaumann@karolinska.se

Produktion:
Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
Tel 031-707 19 30
Annonser: Olle Lundblad
olle@mediahuset.se
Layout: Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
Åkessons Tryckeri AB, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1403-6428

Omslagsbild: Rodolfo Clix

Utgivningsplan 2009:
Manusstopp

Till medlem

15/1
7/4
7/9
20/10

17/2
7/5
7/10
20/11

innehåll:

Ledarsidan.......................................... 1
Högisoleringsavd. i Linköping............ 3
Inbjudan till fortbildningsmöte.......... 8
Aktuella avhandlingar....................... 10
Högisoleringsavd. i Hvidovre........... 15
Två fallbeskrivningar......................... 19
Inbjudan till fallseminarium.............. 25
Program för Läkarstämman............... 29
Abstrakt, Läkarstämman................... 31
Protokoll från styrelsemöte............... 49
Yngreläkarspalten............................. 51
R

ÅKESSON

S

KT

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

Kongresser & Möten........................ 52
LIC

EN
SN

ÅKESSON
YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

93
10

S

KT

UMMER 34

LIC
EN
SN

S

å har hösten nått även södra Sverige,
älgjakten är över, likaså svampplockningen och höstlovet. Det drar ihop
sig till Riksstämman med lite större bokstäver än vanligt, eftersom Svenska Läkaresällskapet fyller 200 år i år. Även Infektionsläkarföreningen jubilerar, vi fyller 60 år och
det ska vi fira och skåla för i samband med
Årsmötet!
För några år sedan var det nära att vi
förlorade status som egen specialitet. Den
då sittande styrelsen med Åke Örtqvist i
spetsen kämpade tappert och vann också
kampen till slut. Men nu hoppas vi att
det blir fler jämna födelsedagar att fira i
framtiden.
Vår specialitet blir ju inte mindre komplex
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för varje år som går. Ett exempel är vaccinutvecklingen. I princip alla vacciner hittills ger
vi för att minska sjukdom och dödlighet i
infektioner i alla åldrar. Nu har utvecklingen
lett till att vi kan vaccinera mot cancer, som
vi får i vuxen ålder, huvudsakligen kvinnor,
men också män, fast i lägre omfattning. Jag
syftar förstås på HPV-vaccinet. Och de vacciner som finns på marknaden är olika. Ett
skyddar bara mot cancer, ett annat också
mot kondylom. Det är inte alls lika lätt att
räkna ut cost/benefit, fastställa målgrupper
etc. som det är med de mer traditionella
vaccinerna. Vi kommer att ställas inför
allt svårare prioriteringar i framtiden, både
gällande vacciner och många andra åtgärder
inom hälso- och sjukvården. Det blir inte
lätt, men en utmaning vi måste acceptera
och lära oss att hantera.
I mitten av oktober gick det årliga chefsmötet av stapeln. Det brukar vara livliga
diskussioner och årets möte var inget
undantag. Det är uppenbart att chefsgänget
inom infektionsspecialiteten värnar om
en infektionssjukvård av god kvalitet. Vi
diskuterade kvalitetsregistren, där, som jag
nämnt tidigare, arbete pågår för att förenkla
registreringarna. Generellt verkar det lät�tare att hitta smidiga välfungerande rutiner
på mindre kliniker, men alla kliniker blir
klart bättre och bättre på att registrera. Att
engagera sekreterare och ibland även andra
personalkategorier verkar vara säkra kort.
Jag vill uppmana alla registeransvariga att

tipsa varandra när ni funnit rutiner som
fungerar. Ambitionen är att alla register
ska vara välfungerande fr.o.m. 2009 och
att uppföljning med jämförelser mellan
klinikerna ska vara möjliga fr.o.m. år 2010!
Målen måste vara att vi följer de riktlinjer
som vi själva bedömt som ”Golden standard”. Dessa kan variera över tiden. Det är
faktiskt så att det som var ”lege artis” 1980
inte nödvändigtvis är det 2010. Se bara på
steroiders vara eller inte vara genom åren
eller olika behandlingstiders längd!
På chefsmötet diskuterade vi också möj-

ligheten att öka samarbetet med STRAMA
för att bli ännu starkare när det gäller att
driva strategiska frågor på våra sjukhus. Vi
var alla överens om att resistensutveckling
och brist på isoleringsplatser måste uppmärksammas och tas på allvar. Jag tror inte
att infektionsklinikerna, åtminstone inte de
flesta, behöver bli större, men behovet av
utbildningsaktiviteter för andra kollegor,
uppföljning av antibiotikapolicys, konsultverksamhet etc. tenderar ju inte att bli
mindre, utan snarare tvärtom!
Det här numret av Infektionsläkaren innehål-

ler, som ni nog redan sett, en enkät om vad
ni tycker om tidningen. Både vi i styrelsen
och Mediahuset är måna om att tidningen
ska vara läsvärd. Enkäten tar bara ett par
minuter att besvara och behöver inte frankeras, så jag hoppas att svarsfrekvensen blir
riktigt hög. Tack på förhand!
Så till sist hoppas jag att få se många kollegor på Riksstämman och varmt välkomna
också till Årsmötet!

Åsa Hallgårde
Ordförande
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Högisoleringsavdelningen i Linköping
I Linköping har man utrustat infektionskliniken med en högisoleringsenhet för
extremt smittsamma patienter.
Mer än hundra personer finns idag med
på de listor som upprättats över personal som vid behov kan arbeta på högisoleringen. Det innebär att de vid flera
tillfällen deltagit i övningar på enheten
och förklarat sig vara villiga att arbeta
där vid behov.

Fall år 1990 blev startskottet

Risk störst med hemvändande personal

Linköping är den klinik i Sverige som har
den mest utbyggda högisoleringsvården,
och det speciella kunnande man behöver

Man fick också ett uppdrag från Socialstyrelsen som gick ut på att skapa en högisoleringsenhet.

D

– Det var Per Follin som var infektionsläkare här som engagerade sig i uppdraget,
berättar Jens.
Per är tjänstledig idag, och det är Jens som
har tagit över ansvaret efter honom.
– Jag har ett stort tropikintresse, och har
bland annat skrivit avhandling om malaria,
säger han.
Fram till det att denna text skrives, har
man inte på allvar behövt trycka på knappen
för att använda sig av högisoleringsresurserna
i skarpt läge. Jens är dock övertygad om att
ett sådant förr eller senare infinner sig.
– Frågan är inte om det kommer fall till
Sverige, utan när, förklarar han.
Det är främst de fyra virala febrarna man
är rädd för – Ebola, Lassa, Marburg och
Krim-Kongo – men även andra sjukdomar
som lungpest och smittkoppor.
– Risken för att vi ska få in någon av
dessa i landet är störst via hemvändande
personal. Det vill säga personer som har
varit utomlands för att utföra humanitära
eller fredsbevarande insatser. Men även flyg-
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et är tidigt på morgonen i Linköping. Trots att han egentligen
är barnledig, kommer ST-läkare
Jens Raffelsberger ändå till sin arbetsplats
på infektionskliniken. Det är han som har
det medicinska ledningsansvaret för den
högisoleringsavdelning som finns här, och
idag är det dags för den årliga övningen.

för att ta hand om patienter med misstänkt
extremt smittsamma, allvarliga infektioner.
I förekommande fall ska man remittera hit
patienter från andra delar av landet.
Bakgrunden är att man år 1990 hade ett
fall med viral hemorragisk feber (VHF) eller,
populärt uttryckt, blödarfeber.
– Rent isoleringsmässigt gjorde man så
bra man kunde den gången, och patienten
överlevde, berättar Jens.
Efteråt bestämde man sig för att bygga
upp en beredskap för liknande fall. I samband med att man byggde nytt, tog man
hänsyn till att skapa lokaler för högisolering.
Dessa lokaler har separat ingång direkt utifrån, så man kan alltså använda dem som
en enskild, separat avdelning. Till vardags
används de dock som vanligt av infektionskliniken.

turismen har betydelse – eller att vi får ta
över en svensk medborgare som vårdats på
sjukhus utomlands.

Han tillägger att man inte vet varför siffrorna ökar – det kan bero på klimatförändringar, eller fåglar som importerar infekterade
fästingar.
Man startade den här verksamheten på
eget bevåg efter incidenten 1990. Idag har
man en viss ersättning från Socialstyrelsen för
att upprätthålla hela verksamheten och specialkompetensen för patienter med extremt
smittsamma sjukdomar i Linköping.
– Men det finns inga nationella riktlinjer.
Det finns det i de flesta andra länder i Europa,
påpekar Jens.
Det ska det dock bli ändring på nu. Jens
berättar att han, på uppdrag av Socialstyrelsen, håller på att skriva sådana.
– Jag håller därför på med att läsa in de
andra ländernas riktlinjer, har ett utbyte med
dem och lyssnar på deras erfarenheter.

Nationella riktlinjer på gång

Beredskapsplan

Jens berättar att man från Linköpings sida
står i kontakt med tyska sjukhus, och planerar ett mer intensivt samarbete med dessa
i framtiden.
– De har flera misstänkta fall om året,
och vi ska åka ner och vara med om, och ta
del av, deras övningar.
Krim-Kongo (CCHF) finns till exempel
i Ryssland, på Balkan och i Turkiet.
– Bara i år har det varit 23 dödsfall i Turkiet. De koncentrerar sig till en provins kring
Svarta Havet. Vektorn utgörs av fästingar.

Socialstyrelsen har även gett Linköping i
uppdrag att bilda en nationell referensgrupp
för arbetet.
I den ingår, förutom Jens, Boo Jarhall
som är sjuksköterska och koordinator på
högisoleringsavdelningen, Ali Mirazami,
virolog SMI, Katherine Nyberg, ssk inf klin
Huddinge, Peter Lanbeck, infektionsläkare
UMAS, Ann-Mari Gustavsson, hygiensköterska Karlstad, Per Follin, smittskyddsläkare
Västra Götaland samt Martin Holmberg och
Inger AvRosen, båda från Socialstyrelsen.

Jens Raffelsberger



INFEKTIONSLÄKAREN 4 • 08

Boo Jarhall

Gruppen planerar att ha sitt första möte
under 2009.
– De nationella riktlinjerna ska även
innehålla en beredskapsplan, och den ska
vara ett enkelt, användbart, hjälpmedel för
all personal som kommer i kontakt med en
misstänkt högsmittsam patient.
– Där ska finnas: definitioner av smittor,
hur man diagnostiserar, gör riskbedömningar,
inledande handläggning, nödvändiga resurser
och utrustning, organisation och beredskap
på sjukhus – inkluderande omhändertagande
och handläggning av sekundärfall på eller
utanför sjukhuset, överlämnande till US
Linköping alternativt bistånd från högisoleringsgruppen, förklarar Jens.
– Dessutom ska den också innehålla för-

slag och anvisningar för provtagning liksom
hantering av dessa, och om nödvändigt
transport av sådana till P4-labbet på SMI.
– Dessa riktlinjer behövs, därför att det
förr eller senare kommer att dyka upp en
patient på någon akutmottagning någonstans. Det behövs tydliga riktlinjer och vägar
för information och kommunikation, för att
ta ett sådant betydande beslut som det om
högisoleringsvård.
Falskt alarm

Christer Ekdahl är nytillträdd verksamhetschef för infektionskliniken i Linköping.
– Det känns stimulerande att upprätthålla
kompetensen med högisoleringen, anser
Christer.
Han avslöjar att man trodde att man hade
ett fall – just i Linköping – förra året, men
det visade sig vara falskt alarm.
– Så även om vi inte haft någon patient
ännu, upprätthålls en kompetens. Det är
viktigt att vi sköter det så bra vi någonsin
kan. Det är bra för oss och bra för Östergötland. Därför är det också viktigt att vi har en
tydlig organisation, fortsätter han.

Skyddsdräkten är helt tät, och luften man
andas i den passerar ett hepafilter som sitter
på ryggen.

Undertrycket i rummet är konstant 25 pascal.

Smalt område blir brett problem

Denna kompetens hålls alltså uppe med en
årlig övning, och det är denna dag som den
ska gå av stapeln.
På själva högisoleringsavdelningen träffar
vi Boo Jarhall. Boo är sjuksköterska och har
arbetat – parallellt med andra arbetsuppgifter
– med den här typen av vård under sex år.
– Jag började arbeta här år 2000, och
kände att jag ville ha ett specialuppdrag.
Det här kom naturligt i och med att en
sjuksköterska avgick.
Han tillägger att det skiljer sig ganska
mycket från de vardagliga arbetsuppgifterna,
och att det är det han tycker är både stimulerande och kul.
Boo har blivit nyckelpersonen på högisoleringsenheten – det intygas av både Jens
och Christer.
– Det som jag upplever är viktigt nu, är
att sprida kompetensen vidare – dels lokalt
men även i hela landet. Det är ett problem
med att det är ett så smalt område.
Paradoxen är att det omedelbart blir väldigt brett när man väl står inför en patient. Då
krävs det kompetens från alla håll för att man
ska kunna sköta vården, påpekar Boo.
Patient deltar fullt ut

Man ber en ”riktig” patient att ställa upp.
Man försöker i första hand rekrytera en IVApatient, men denna gång fanns det ingen
som var tillräckligt stark att tillgå, och då
har man tagit en ”vanlig” infektionspatient
från avdelningen istället.
Patienten ska alltså vårdas som vanligt i ett
av de två högisoleringsrummen. För dennes
del innebär det ingen annan skillnad än just
bytet av lokal – samt att läkare och annan
vårdpersonal är klädda i isoleringsdräkter. De
ser ut som om de är huvudrollsinnehavare i
en science-fictionfilm.
Övningen körs tillsammans med labbverksamheten som består av tre delar: Klinisk
kemi, mikrobiologi och transfusionsmedicin.
– Det som gör oss lite unika i Europa
är att vi kan göra alla blodanalyser i den
isolerade miljön, förklarar Boo.
– Vi kan göra allt, utom själva virusdiagnostiken. Den görs på P4-labbet på SMI
i Stockholm.
Högisoleringsvården bygger på att IVApersonalen har utbildats i de speciella rutiner
som man använder sig utav.

När man lämnar rummet, sprutar man
desinfektionsvätska över hela dräkten.

– Under övningen flyttar helt enkelt den
personal på IVA som deltar in sin verksamhet
här under ett dygn, fortsätter Boo.
– De är konsekventa med dräkter och
andra rutiner, så länge patientsäkerheten
tillåter det. Övningen fortsätter under natten
för att avslutas nästa dag. På natten är ju
vanligtvis inte vi här – vilket någon av oss
kommer att vara i ett skarpt läge.
Isolera patienten så gått det går

Vi frågar vad som är det första man ska göra,
om man misstänker att man har ett fall på
sin mottagning.
– Man bör ta kontakt med oss i Linköping
samt med SMI, för att ställa frågan om hur
rimlig denna misstanke är. Det kan vi svara
på, svarar Boo.
Nästa steg – vid rimlig misstanke – är att
göra en provtagning på patienten där den
befinner sig. Denna provtagning ska ske i
samråd med SMI och deras virologer – vilka
prover vill de ha?
– Det bör finnas instruktioner lokalt om
hur man hanterar proverna, samt transporten av sådana här högriskprover.


Övningen har man genomfört regelbundet
så länge som man hållit på med verksamheten, men den har utvecklats under åren.

Proverna förs ut genom via den sluss som
leder direkt utomhus, för transport till det
högisolerade labbrummet.
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Man kommer ganska långt med det som finns i sjukvården – andningsskydd,
heltäckande rock, visir eller glasögon, handskar etc. Ofta kan man finna
dessa saker i den ordinarie operationsutrustningen.

Om det sedan visar sig vara skarpt läge:
– Parallellt med att man tar dessa prover
ska man isolera patienten så gott det går.
Man ska begränsa personalomsättningen
kring patienten, och ta fram lokal skyddsutrustning. Man kommer ganska långt
med det som finns i sjukvården – andningsskydd, heltäckande rock, visir eller
glasögon, handskar etc. Ofta kan man finna
dessa saker i den ordinarie operationsutrustningen.
Särskilda dräkter

Nästa fråga är att avgöra om patienten kan
transporteras – vilket skick den befinner
sig i.
– Ju tidigare patienten kan transporteras
hit, desto bättre, säger Boo.
Under tiden som transporten äger rum,
ställer man om så att man kan bedriva högisoleringsvård i Linköping. Man flyttar till
exempel in IVA-utrustning i rummet.
Själva rummen har ett konstant undertryck på 25 pascal och 4–6 luftväxlingar
i timmen. Luften tas från korridoren via
hepafilter och går sedan också ut via hepafilter. Det finns två rum för vård av patienter
– varje rum medger två patienter – och ett
tredje rum som tjänar som laboratorium.
Personalen bär särskilda isolerande dräkter. I dessa kan de oftast inte arbeta mer än
ett par timmar – fyra är absolut max.

– Man kan inte dricka och inte gå på
toaletten, påpekar Boo.
När man övar kör man personal i dräkt
mellan en och två timmar, och de är alltid
två och två inne hos patienten.
I övningen har patienten blödarfeber, och
man använder sig av fingerade prover. Dessa
slussas ut, och förs sedan via utsidan av huset
in till det högisolerade labbrummet.
Internationella övningar

Utöver denna årliga övning, har man dessutom en transportövning som man genomför i samverkan med försvaret.
Man har specialkonstruerat en ambulans
för ändamålet. Det ingår bland annat ett specialtält som kan fällas upp kring ambulansen
och tjänstgöra som sluss. Ambulansen kan
köras ombord på ett av försvarets Herkulesplan. Scenariot man övar efter innebär
att det skulle ta för lång tid att förflytta
patienten landvägen.
– Förra gången övade vi transport tillsammans med Karlstad, som också satsat på ett
högisoleringsrum (se artikel i IL 3/05, reds
anm). Det var mycket givande. Vi fick ett
verklighetstroget flöde från det att vi larmade
igång, säger Boo.
– Nästa logiska steg borde vara att köra
transportövningen direkt i anslutning till
den här övningen. Det har vi inte gjort
ännu, men vi har planer på det.

Men man övar även på andra sätt.
– Det finns ett europeiskt nätverk, European Network for Infectious Diseases. Där
arbetade man med beredskapen för högsmittsamma infektioner. Det fanns pengar
tillsatta för ändamålet under tre år, så idag
finns det en konklusion och två artiklar. Man
har också kartlagt medlemsländernas beredskap för den här typen av sjukdomar.
Nu har man startat upp ett nytt projekt,
där man skickar personer från dessa länder
för utbildning och träning.
– Blir man antagen till en sådan kurs, kan
man sedan fungera som nationell utbildare.
Jag, och förhoppningsvis även Jens, ska åka
på en sådan kurs i februari nästa år.
Det är Italien som är den nation som är
drivande bakom dessa kurser. Boo berättar
att man byggt upp särskilda träningsmoduler
för ändamålet i Rom.
Att informera ingår i uppdraget

Det är viktigt att komma ihåg– när det gäller
VHF – att det idag inte finns någon behandling mot Ebola- och Marburgvirus.
– Där gäller enbart supportiv-symtomatisk behandling, påpekar Jens.
– Mot Lassa däremot finns det idag ett
antiviralmedel, Ribavirin, som i viss mån
även är verksamt mot CCHF.
Dessutom har man naturligtvis en hotbild
om biologisk krigföring att tänka på. Enligt
Jens vet man att både Ryssland, USA och
även Japan har forskat och experimenterat
kring det.
– Från Ryssland finns incidenter beskrivna,
med bland annat Marburgvirus, smittkoppor och anthrax, fortsätter han.
Biologisk terrorism har blivit ett begrepp,
flitigt använt i media och utnyttjat av författare och filmare. Men det ingår inte i
Linköpingklinikens officiella uppdrag att
förbereda sig för ett sådant.
– Vår enhet och den klinik vi har är unik
i Sverige. Vårt uppdrag är att informera om
vår verksamhet, samt utbilda och assistera i
hanteringen av en sådan patient eller händelse – med allt vad det innebär, avslutar
Jens Raffelsberger.
Per Lundblad
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Inbjudan till Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte
i Mariefred 23–25 april 2009
Vårens fortbildningsmöte hålls i vackra Mariefred. Utbildningen är
förlagd till Gripsholms värdshus med anor från tidigt 1600-tal.
Boendet och maten håller högsta klass. Värdshuset har utsikt över
Gripsholms slott, där vi kommer att få guidad visning.
Det är gångavstånd till pittoreska, historiemättade Mariefred.
Fokus i år blir på vårdprogrammen svår sepsis/septisk chock och
bakteriella CNS-infektioner, infektionsproblem på intensiven samt
handläggning av multiresistenta bakterier.
Kursen kommer liksom tidigare år att IPULS-granskas och finns
därefter tillgänglig på IPULS hemsida. Ett populärt inslag förra året var
falldiskussioner enligt case-metodik, vilket är något vi upprepar i år.
Resan arrangeras av Hansen Conference & Event i Göteborg.
Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på
www.infektion.net. Fyll gärna i den elektroniskt och mejla in, eftersom
detta underlättar vår hantering. Kommunikation inför avresan kommer
att ske via e-post, så var särskilt noggrann med att din mejladress
är korrekt ifylld och uppdaterad. Deltagarantalet är begränsat till 42
personer, så först till kvarn gäller!
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 7 900 kr exkl. moms för Infektionsläkarföreningens
medlemmar och inkluderar boende i enkelrum två nätter, tre
luncher, två middagar och tre frukostar, guidning på slottet samt
möteskostnader. Även icke medlemmar i Infektionsläkarföreningen är
välkomna i mån av plats, men då till ordinarie kursavgift, 24 700 kr.
Resan ingår ej. Det finns goda tågförbindelser till Mariefred och man
kan även ta sig dit tågledes från Arlanda. Starttiden är förlagd så att de
flesta deltagare skall kunna påbörja sin resa hemifrån på torsdagen.
Anmälan kan ske senast 15/1, men anmäl dig snarast för att vara säker
på en plats.
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på föreningens hemsida,
www. infektion.net, och skickas via e-post till karin.sjoholm@hansen.se.
Anmälan är därefter bindande. Efter anmälningstidens utgång skickas
bekräftelse samt fakturor på anmälningsavgift m.m. Slutgiltigt schema
skickas mejlledes cirka tre veckor före avresan.
Schema Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte på
Gripsholms värdshus i Mariefred 2009

Torsdagen den 23 april
09.30–10.00 Kaffe
10.00–10.30 Inledning, Jonas Sundén-Cullberg
10.30–11.15 Infektionsproblem på Intensiven – en utmaning för
infektionskonsulten Bengt Gårdlund
11.30–12.15 Infektionsproblem på Intensiven (forts), Bengt Gårdlund
12.15–13.15 Lunch

13.15–14.00
14.15–15.00
15.00–15.30
15.30–17.00
18.00

Vårdprogrammet svår sepsis och septisk chock,
Mia Furebring
Vårdprogrammet svår sepsis och septisk chock,
Mia Furebring
Kaffe
Case 1-3, grupp 1-3
Bengt Gårdlund, Mia Furebring, Martin Glimåker
Middag

Fredagen den 24 april
08.30–09.15 Vårdprogrammet bakteriella CNS-infektioner,
Martin Glimåker
09.30–10.15 Vårdprogrammet bakteriella CNS-infektioner,
Martin Glimåker
10.15–10.30 Kaffe
10.30–12.00 Case 1-3, grupp 1-3
Bengt Gårdlund, Mia Furebring, Martin Glimåker
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Case 1-3, grupp 1-3
Bengt Gårdlund, Mia Furebring, Martin Glimåker
14.30–14.45 Kaffe
14.45–
Sightseeing
19.00
Middag

Lördagen den 25 april
08.30–09.45 Knäckfall med mentometer Jonas Sundén-Cullberg
09.45–10.15 Kaffe
10.15–11.00 MRSA, VRE, ESBL behandling, vårdhygien, smittskydd och
andra vanliga frågor Inga Odenholt och Eva Melander
11.15–12.00 MRSA, VRE, ESBL, forts.
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Falldiskussioner VRE, ESBL, MRSA
Inga Odenholt och Eva Melander
14.00–14.45 Avslutning och utvärdering Jonas Sundén-Cullberg
Föreläsare:
Mia Furebring, överläkare, Infektionskliniken,
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Martin Glimåker, överläkare, Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Bengt Gårdlund, överläkare, Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Eva Melander, överläkare, vårdhygien,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Inga Odenholt, överläkare, professor,
Infektionskliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Jonas Sundén-Cullberg, fortbildningsansvarig
Svenska Infektionsläkarföreningen
Välkommen till fortbildningsmötet!
Jonas Sundén-Cullberg, fortbildningsansvarig
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Aktuella avhandlingar

Två kliniska avhandlingar med vektorburen transmission

D

et är en bra bit över arbetstid en
fredagskväll på kliniken. Jag håller
på att plita dessa rader och skall
sedan ta itu med bedömningar av ansökningar till etikprövningsnämnden Ett par
rum längre ner i korridoren kämpar en
kollega med att sammanställa en uppsjö
kliniska data i avsikt att testa om hypotesen höll. Om inte, väntar besvikelse,
annars en välförtjänt känsla av lyckorus,
den kliniska forskarens vardag. I radion
basuneras i bakgrunden aktiekursernas
moras ut och frammatar en kapitalismens
nära-döden-upplevelse. Men det finns tröst i
bedrövelsen. När tusentals finansvalpar får
sparken världen över kan det ge signaler till
dagens ungdomar att investera i framtiden
i stället för att hasardspela med andras
pengar med målet att få största tänkbara
bonus. Kanske kommer gamla ”hederliga”
akademiska jobb som lärare, läkare, ingenjörer och framför allt i detta sammanhang,
forskare att värderas högre och därmed dra
till sig dem som kan göra en bestående
insats. Det måste vara något fel att ett
bostadsklipp ger högre utdelning än ett
livslångt arbete. Nu ser vi fram med stora
förhoppningar på regeringens forskningsproposition som enligt förhandsrykten skall
innefatta en rejäl satsning på experimentell
och klinisk medicinsk forskning.
I detta nummer av Infektionsläkaren kan
jag presentera två spännande avhandlingar

som behandlar två inte helt ovanliga sjukdomar som vi infektionsläkare stöter på
lite då och då, och där vår erfarenhet är
av stor betydelse för snabb diagnos och
behandling.
Särskilt gäller det Barbros studie av
barn med misstanke på neuroborrelios, en
fortsättning på tidigare studier från Linköping på Borreliaspirochetens ytproteiners
stimulering av T-celler att bilda Infgamma,
medan Henriks avhandling om Tularemi
synes liksom bakterien ha sina historiska
rötter i Umeå.
Barbro Hedin Skogman arbetar vid Barnoch ungdomsmedicinska kliniken i Falun dit
hon flydde från Linköping, där hon arbetat
i flera år på barnkliniken och där intresset
för Borrelia sannolikt uppstod. Barbro är
gift med Roger, ortoped. (Ni vet väl att
Barbro Dahlbom-Hall som lärt kvinnliga och
manliga läkare att leda varandra i en uppsjö
böcker och föreläsningar avrått läkare att
gifta sig med en kollega! Man får hoppas att
hennes övriga råd varit bättre underbyggda).
Familjen har tre pojkar, och joggar en del,
när de inte fiskar mört på sommarstället
på Åland.
Barbros avhandling har titeln Neuroborreliosis in Childhood: Clinical, Immunlogical
and Diagnostic Aspects, som hon försvarade
i maj 2008 med docent Birger Trollfors,
Göteborg, som opponent. Huvudhandledare

var Pia Forsberg, Linköping, supportad av
bihandledarna Jan Ernerudh och Christina
Ekerfelt, den senare anses besitta sunt
förnuft.
Henrik Eliasson är infektionsläkare i Örebro.
Han är gift och har fyra barn. Henriks högsta
önskan är att Elfsborg skall kliva upp ett
steg till Allsvenskan, vilket skulle ge seger.
I matchpauserna har han plitat på sin
avhandling stimulerad av lagets klättring
uppåt. Henrik disputerade i mars 2008 på
en bok med titeln Tularemia: Epidemiological, clinical and diagnostic aspects. Clas Alm
kallades ner från tularemividderna i Umeå
för att opponera. Erik Bäck var huvudhandledare med uppdrag att även städa Henriks
arbetsrum, medan bihandledare Anders
Sjöstedt frikostigt strött pärlor omkring sig.
Som brukligt fick familjen avstå från Henrik
när forskningen gick för fullt. Huruvida det
var frivilligt eller ej framgår inte av acknowledgements.
Barbro och Henrik gratuleras av Infektionsläkarens redaktion och av alla kollegor!
Hans Glaumann
Infektionskliniken, Huddinge
hans.glaumann@karolinska.se

Välkommen till
Infektionsläkarföreningens vårmöte
i Borås 6–8 maj 2009
Ur programmet:
• Facialispares
– Vem gör hur?
• Tuberkulos
– Resistens, tvångsvård och smittspårning
• Antibiotika
– I tid och otid
• Transplantation och infektion
– En livslång relation

Välkomna!

10 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 4 • 0 8

Aktuella avhandlingar

Neuroborrelios hos barn och ungdom
– kliniska, immunologiska och
diagnostiska aspekter
Barbro Hedin Skogman
Divisionerna för Pediatrik och Infektionssjukdomar
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin
Linköpings Universitet

Borreliainfektion hos barn och vuxna är
den vanligaste fästingburna infektionen
i Sverige.
Denna avhandling handlar om barn med
kliniskt misstänkt neuroborrelios i sydöstra Sverige. Akuta symtom, provsvar och
tillfrisknande har studerats prospektivt
och retrospektivt hos 250 pediatriska
patienter och jämförts med en matchad
kontrollgrupp. Dessutom har det cellmedierade immunsvaret studerats (cytokiner
i blod och spinalvätska med ELISPOTmetoden) för att förstå betydelsen av
värdens försvar för förlopp och utläkning av
infektionen. Avhandlingen innehåller också
en utvärdering av fyra nya diagnostiska
antikroppstest (med ELISA-metoden) vid
neuroborrelios hos barn.

V

id akutbesöket var medianåldern
på barnen 9 år med lätt manlig
övervikt, vilket stämmer väl överens med studier på barn från Tyskland och
USA. Huvudvärk, trötthet, låggradig feber
och nedsatt aptit var de mest frekventa symtomen och majoriteten (85%) hade haft
besvär mindre än en månad. Akut perifer
facialispares förekom i 55% av fallen. Bland
de barn som också rapporterade ett erythema
migrans var detta lokaliserat på samma sida
på hals eller huvud i samtliga fall. Totalt
sett, av alla barn med kliniskt misstänkt
neuroborrelios, uppvisade 67% pleocytos i
spinalvätskan (≥ 5 x 106 celler/L), samtliga
med mononukleär dominans (>90%).
Antibiotikabehandling gavs till 70% av
patienterna, enligt nationella riktlinjer.
Det visade sig att mindre än hälften
(41%) av barnen som utretts för neuroborrelios fick diagnosen säkerställd genom
detektion av IgG och/eller IgM-antikroppar
i spinalvätska riktade mot Borrelia spirochetens ytprotein flagellin (DAKO, Glostrup,

Danmark). Således blev diagnosen oklar för
många patienter. De fyra nya antikroppstesten, baserade på antikroppar i spinalvätska
mot andra ytprotein (DbpA, BBK32, OspC
och IR6), fungerade väl i vår studie och om
man kombinerade dem i en panel gav det
en sensitivitet på 80% och en specificitet
på 100%.
Vid den kliniska sexmånads uppföljningen
rapporterade patienterna generellt god utläk-

ning. Inget barn befanns ha återkommande
eller allvarliga neurologiska symtom. Ospecifika symtom såsom huvudvärk, trötthet
och koncentrationsstörningar rapporterades
inte mer frekvent bland patienter än bland
matchade kontrollbarn. Barn med perifer
facialispares visade sig dock få kvarstående
besvär i viss utsträckning. Två år efter insjuknandet förekom mild till måttlig kvarstående
pares i 22% av fallen. Patienterna uppgav
svårigheter att stänga ögat, ökat tårflöde,
sluddrigt tal samt att det var kosmetiskt
störande.
Vid analys av cellmedierat immunsvar i
spinalvätskan förkom hög produktion av
både interferon-γ (IFN-γ) och interleukin-4
(IL-4) hos barn med neuroborrelios. Detta
till skillnad från vuxna patienter med neuroborrelios som endast uppvisar ett högt
IFN-γ-svar. Dessa resultat stödjer hypotesen
att barns immunologiska svar vid neuroborrelios är fördelaktigt och leder till god
utläkning av symtomen.
Slutligen har en poängskala konstruerats
med typiska symtom och fynd vid neuroborrelios hos barn (NeBoP-testet). Den föreslås
kunna vara användbar som beslutsunderlag
för tidig start av antibiotikabehandling,
redan innan svar från diagnostiska test finns
tillgängliga.

Sammanfattning:

Studien i sin helhet visar att utläkning av
symtom efter genomgången neuroborrelios
är god, men att en femtedel av barnen med
facialispares får bestående besvär. Resultaten
visar också att befintlig antikroppsdiagnostik (baserat på flagellinantigen) inte är
tillfredsställande, men att nya antigen kan
förbättra diagnostiken. Slutligen är tidig
antibiotikabehandling att rekommendera
vid klinisk misstanke om neuroborrelios
hos barn (i kombination med ökat antal
mononukleära celler i spinalvätskan), även
om diagnostiska antikroppstest senare visar
sig vara negativa.
Avhandlingen finns i elektronisk version på:
www.ep.liu.se/abstract.xsql?dbid=11520
Referenser:
B H Skogman, S Croner, L Ödkvist. Acute facial palsy
in children – a 2-year follow-up study with focus
on Lyme Neuroborreliosis. Int J of Ped Oto-RhinoLaryngology 2003: 67 (7): 597-602
M Widhe, B H Skogman, S Jarefors, M Eknefelt, G
Eneström, M Nordwall, C Ekerfelt, S Croner, S
Bergström, P Forsberg, J Ernerudh. Up-regulation
of Borrelia specific IL-4 and IFN-γ secreting cells
in cerebrospinal fluid from children with Lyme
Neuroborreliosis. Int Immunology 2005: 17 (10):
1283-1291.
B H Skogman, S Croner, P Forsberg, J Ernerudh,
P Lahdenne, H Sillianpää, I Seppälä: Improved
Laboratory Diagnostics of Lyme Neuroborreliosis
in Children by Detection of antibodies to New
Antigens in Cerebrospinal Fluid. Pediatr Infect
Dis J 2008: 27 (7): 605-612
B H Skogman, S Croner, M Nordwall, M Eknefelt, J
Ernerudh, P Forsberg: Lyme Neuroborreliosis in
Children - a Prospective Study of Clinical features,
Prognosis and Outcome. Pediatr Infect Dis J,
accepterad juli 2008
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Epidemiologiska, kliniska och
diagnostiska aspekter på harpest
HENRIK ELIASON
Infektionskliniken
Institutionen för klinisk medicin
Örebro universitet
henrik.eliasson@orebroll,se

varit i kontakt med infektionsläkare i Örebro
2000–2004 och fått diagnosen harpest.
Könsfördelningen var jämn, och medelåldern var 48 år. Inkubationstiden var i
genomsnitt fyra dagar, men varierade från
några få timmar till elva dagar. Den ulceroglandulära formen av sjukdomen sågs hos
89% av patienterna, med primärsåret oftast
beläget på underbenet, och 96% insjuknade under juli, augusti eller september,
vilket ytterligare styrker bevisbördan mot
myggen. Hos 19% av patienter med tularemi
engagerande perifera lymfkörtlar sågs en
rodnad i huden ovanliggande körtelstationen. Detta fynd är sällan nämnt i läroböcker
eller översiktsartiklar. Dessutom sågs sena
hudmanifestationer av olika slag hos cirka
30% av patienterna, framför allt hos kvin-
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Arbete III omfattade en systematisk genomgång av journaler från 234 patienter som

baserad på ett frågeformulär som sändes ut
till 270 patienter med smittskyddsanmäld
harpest, från sju mellansvenska län, sam
670 kontroller matchade för kön, ålder och
bostadsort. Formuläret innehöll frågor om
symptom samt om eventuell exponering
för tänkta riskfaktorer. Länen delades dessutom upp i tre grupper, med avseende på
tidigare förekomst av harpest: endemiska
områden, gränsområden samt områden där
harpest tidigare varit sällsynt, s.k. ”emergent
areas”.
Efter multivariat-analys kunde vi visa
att myggbett (OR=8,8, CI 3,3-23), katt i
hushållet (OR=2,5, CI 1,5-4,2) samt lantbruk (OR=3,2, CI=1,4-7) gav ett signifikant
utfall. Vid uppdelning i områden enligt
ovan, gav de två först nämnda faktorerna
signifikant utfall i både endemiska och nya

från vätska från primärsår hos patienter
med misstänkt ulceroglandulär tularemi.
154 prov från 149 patienter fanns kvar efter
exklusioner, varav 129 prov från 125 patienter med senare fastställd harpest. PCR-testen
uppvisade en sensitivitet på 78% och en
specificitet på 96%. Vi kunde dessutom visa
att sen provtagning, det vill säga under andra
eller tredje sjukdomsveckan, fortfarande
var meningsfull (sensitivitet 95 respektive
55%) och att krustabelagda sår lämpade sig
särskilt väl för provtagning, om man först
lyfte på krustan.

120

3

I Arbete I genomfördes en fallkontrollstudie,

Arbete II bestod av en retrospektiv utvärdering av en PCR-metod, applicerad på prov

ELISA-IgG
ELISA-IgM
ELISA-IgG and/or M
Agglutination
IFN-gamma

1

områden, medan lantbruk endast gav utslag
i endemiska områden.
Beträffande sjukdomsbild var lunginflammation vanligare i de endemiska områdena.
De senare data skulle, enligt min åsikt,
kunna bero på att fall av harpest orsakade
av inhalationssmitta och ledande till pulmonell eller tyfös tularemi, ej diagnostiseras
i områden där sjukdomen tidigare varit
ovanlig.

Cumulative positivity (%)

Redan på 1500-talet i Norge beskrevs
en sjukdom som ledde till symptom hos
människor och massdöd bland lämlar.
Troligen är detta den äldsta beskrivningen
av tularemi. Det senare namnet för harpest bygger på att bakterien, Francisella
tularensis, första gången isolerades från
jordekorrar i Tulare County i Kalifornien.
Namnet Francisella fick bakterien för att
hedra Edward Francis som var pionjär
inom tularemiforskningen. Under senare
år har sjukdomen fått ny aktualitet, dels
på grund av utbrott på nya platser, men
även på grund av att bakterien anses vara
en patogen som skulle kunna lämpa sig
för avsiktlig spridning vid terrorattentat
eller i krigssituationer.
Mitt intresse för harpest väcktes redan
under min specialistutbildning i Falun
under slutet av 80-talet. När vi sedan
plötsligt fick ett utbrott av harpest i Örebro
år 2000, med över 30 fall i ett län där
det tidigare diagnostiserats i genomsnitt
mindre än 1 fall per år, startades den forskning som ledde fram till min avhandling,
bestående av 4 delarbeten.

Days after onset of disease

nor. ”Doctor’s delay” och förskrivning av
felaktiga antibiotika minskade över tiden,
talande för att kännedom om sjukdomen
ökade i primärvården.
Arbete IV studerade kinetiken i immunsvaret
under akutfasen av sjukdomen. 19 patienter

med misstänkt tularemi provtogs upprepade
gånger under akutstadiet av sjukdomen. Det
cellulära immunsvaret studerades med ny
metodik, genom stimulering av lymfocyter
i helblod under ett dygn med tularemiantigen, varefter γ-interferonhalten analyserades
som ett mått på det cellulära immunsvaret.
Samtidigt studerades det humorala immunsvaret med hjälp av agglutinationsmetoden
och med en ELISA-baserat på högrenat
LPS-antigen. Cellulärt immunsvar kunde
påvisas redan hos 50% av tularemipatienter
efter sex dagars sjukdom (Figur). Positivt
utslag erhölls hos samma andel först efter
10 dagar med ELISA och 16 dagar med
agglutinationstest. Samtliga 14 patienter
med bekräftad harpest blev positiva i lymfocyttestet, som förhoppningsvis kan förbättra
rutindiagnostiken om en del praktiska problem kan överbryggas. ■
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René Köhrsen, tekniker på sjukhuset, guidar runt bland luftväxlare och avloppstankar.

Högisoleringsavdelning på
Hvidovre Hospital i Danmark
Infektionskliniken i Malmö ska få nya
moderna lokaler. År 2011 ska det hela
vara klart.

I

samband med ombyggnaden ska man
även skapa rum med hög standard för
isolering. Därför for tre representanter
för kliniken till Köpenhamn, för att titta på
de rum man just håller på att färdigställa
på Hvidovre sjukhus, som är beläget i nära
anslutning till Kastrups flygplats.
Elfte september och SARS

Projekteringen drog igång 2003–2004, och
meningen var att det skulle stå färdigt någon
gång 2006–2007.
Så blev det dock inte. I dagsläget är man
ännu inte helt färdiga – man kan idag dra
igång två av de totalt åtta enheter som finns
färdiga. Problemen man har i de övriga, har
främst med lufttrycket att göra.
Tältstad utanför sjukhuset

Professor Jens Ole Nielsen berättade och
visade bilder om hur det begav sig i Danmark förra gången man fick en patient som
hade behov av att karantänsisolering.
– Det var det senaste smittkoppsfallet i
Danmark. Året var 1971, förklarade Jens.
– Det rörde sig om en student, och det
visade sig att vi kunde spåra 700 (!) kontakter
denne hade haft.


Med på studieresan var Torsten Holmdahl,
avgående verksamhetschef för infektionskliniken på UMAS, samt hans kollega
Peter Lanbeck som ska tillträda på posten.
Vårdchefen på infektionskliniken, Annika
Gustafsson, var också med.

De hälsades välkomna av Gitte Kronborg,
overlaege på Hvidovre.
– Infektionsmedicin är inte lika stort här i
Danmark som i Sverige, berättade Gitte.
– Men det finns här på Hvidovre, samt
på Rigshospitalet inne i Köpenhamn, fortsatte hon.
Bakgrunden till att man i Malmö vill satsa
på en ny infektionsklinik med god isoleringsstandard, är till exempel larmet om SARS för
några år sedan, men även den oro för biologiska terrorvapen som växte efter Irakkriget,
förklarade Torsten för sin danska kollega.
Gitte kunde då berätta att det var precis
samma orsaker till att man satsat på den här
avdelningen i Danmark.
Uppdraget som gavs till Hvidovre att
färdigställa en sådan här vårdavdelning kom
efter attacken i USA den elfte september.
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Overlaege Gitte Kronborg

Alla dessa fick isoleras, och det skedde i
tält som sattes upp utanför Rigshospitalet.
Professorn visade foton, och de visade
repavspärrningar utanför dessa tält där personalen lade mat och förnödenheter som de
isolerade sedan fick gå och hämta.
Det förhöll sig så att dansk lag visserligen medgav att man kunde tvinga dem att
låta sig isoleras, men samma lag stipulerade
också att de skulle få ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Det visade sig att de flesta
var studenter, men bland de isolerade fanns
även en hudläkare. Efteråt kostade denne
hudläkare lika mycket att ersätta, som alla
de andra studenterna tillsammans.
Under de cirka 14 dagar som isoleringen
varade, kunde man konstatera många febrar
och utslag bland de isolerade, men samtliga
visade sig ha en annan genes. Den drabbade
studenten avled dock.
Inget styrdokument att luta sig mot

Numera ska man alltså inte behöva tillgripa
tält – åtminstone inte initialt – i Danmark.
Högisoleringsavdelningen på Hvidovre ska
bli nationellt centrum för denna vård, och
en liknande anläggning ska dessutom byggas
på Jylland.
När Torsten, Peter och Annika slog sig ner
tillsammans med Gitte, kom deras diskussion inledningsvis att handla mycket om
arkitektur och tekniska utmaningar.
– Det finns ingen nationell grupp för
högisolering i Danmark, ej heller några
övergripande styrdokument för hur man
bygger sjukhus. Det är vi på egen hand som
driver detta, förklarade Gitte.
– Här på Hvidovre har vi en driftsavdelning, och där har vi några ingenjörer som
sysslar med de tekniska utmaningar som
dyker upp i ett sådant här sammanhang. Vi
har tagit fram specifikationer, som sedan har
givits till byggherren.
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Professor Jens Ole Nielsen

På Hvidovre har man inte haft någon
projektledare för bygget, men det Gitte som
är medicinsk ansvarig.
En diskussion handlade om dörrarna.
De blir tunga, och kassaskåpsliknande, och
förses med automatiska dörröppnare.
Fem zoner – fem olika lufttryck

Gitte visade bilder från en övning man
genomfört. I scenariot skulle ett passagerarflygplan landa med en misstänkt smittad
person ombord.
De övriga passagerna på planet hade blivit
informerade, tillade Gitte, och det var nog
tur det: På bilderna kunde vi se realistiskt
sminkade ”offer” som omhändertogs av
personal från Hvidovre i fullt utrustade
skyddsdräkter.
Därefter visade Gitte en skiss över själva
rummet (se bifogad skiss). I ett rum – som
alltså har två patientrum med gemensam sluss in, kan maximalt fyra patienter
vårdas.

Totalt är denna enhet som rummet utgör
indelad i fem zoner. Zon ett utgörs av korridoren utanför, och den har normalt lufttryck. I de följande zonerna – som alltså finns
inne i enheten – sjunker sedan lufttrycket
mellan varje zon. Zon fem har alltså det
lägsta trycket, och det finner vi i toaletter
och badrum.
En detalj är att alla avlopp från rummet
är separerade från det övriga avloppet på
sjukhuset. Varje rum har en egen tank nere i
källaren, där sedan innehållet desinficeras.
– Det är ett exempel på den grad av teknik
som krävs för att helgardera sig, kommenterade Torsten efteråt.
Hvidovre är en mycket låg och vidsträckt
byggnad.
– Det är dock svårt att genomföra den
lösningen i en hög byggnad, med höga fall,
tillade han.
Flera smarta lösningar

På Hvidovre har man alltså på egen hand
fått testa sig fram när man skapat sin högisoleringsavdelning. Gitte påpekade att man i
Sverige får en fördel i och med att de där ska
bygga helt nytt – och inte som i Danmark
bygga in en enhet i en redan existerande
byggnad. Då slipper man anpassa sig till
rådande struktur.
Tanken är naturligtvis att man ska kunna
använda högisoleringsrummen till vanlig
vardagssjukvård, och att de vid behov ska
kunna aktiveras. En enhet kan aktiveras
genom ett tryck på en knapp inne på expeditionen – en enkel och smidig lösning. Då
sänks trycket i de olika zonerna.
– Det fanns fler fiffiga lösningar, ansåg
Torsten.

Allt avlopp från högisoleringsrummen löper separat ner i egna tankar, åtskiljda från det vanliga
avloppssystemet.

Plan över en högisoleringsenhet.

– Ett exempel på det var förrummet, där
det fanns en passage in till vårdrummet med
autoklavering. På så vis kan föremål passera
in och ut och vara sterila när de kommer ut
till förrummet.
Lösningen med att rummet hade ut- och
ingång direkt från utsidan av byggnaden,
tyckte de tre var ett bra exempel på ”low
tech” som fungerar.
– Patienten kan tas in direkt till rummet
den vägen, utan att passera resten av avdelningen, påpekade Torsten.
De dubbla slussrummen är också smarta
ansåg han.
Väl intränat arbetssätt viktigast

Tavlan från vilken man kan aktivera ett eller
flera rum.

Efter besöket summerade Torsten, Peter och
Annika sina intryck.
– Vi var helt överens med dem om att
byggnaden, tekniken och de installationer
som finns är viktiga, sa Peter.
– Men det allra viktigaste är ändå arbetssättet! Att man har det intränat och i bakhuvudet hela tiden, tillade han.

Peter påpekade att när en tekniker fokuserar på smitta, tänker de ofta på avlopp,
luftväxlingar m.m.
– Men den viktigaste smittkällan är ofta
handen, och det glömmer de lätt bort.
Men ändå är det just när man bygger
nytt som man har chansen och möjlighet
att bygga in nya tekniska lösningar, fortsätter Peter.
– Det här handlar om beredskap. Vi vet
inte vilka smittor vi kommer att utsättas för
i morgon. Därför ska vi ha en god, högklassig isoleringsvård för många patienter på
vår nya klinik när den står färdig. Inte total
högisolering för ett fåtal patienter – vi ska
inte ta över Linköpings uppdrag, avslutar
Peter Lanbeck.
Per Lundblad

Fotnot: Vi återkommer i nästa nummer
av Infektionsläkaren med ett reportage
från den högteknologiska högisoleringsavdelning man skapat vid Ullevåls sjukhus
i Oslo.
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Fallbeskrivning

Erysipelothrix rhusiopathiae
Denna fallbeskrivning berör ett fall av
septisk artrit orsakad av ett mycket
ovanligt agens, Erysipelothrix rhusiopathiae.

E

n 57-årig sjukpensionerad man sökte
till ortopedakuten med smärta i
höger knä och lår sedan två dagar.
Han har en mångårig RA-problematik, är
opererad i ett flertal leder och är rullstolsburen. Patienten har även perikard- och pleurautgjutning och två kroniska sår. Han står på
långtidsantibiotikabehandling med Bactrim
på grund av en kronisk osteit vänster fot,
och Prednisolon 10mg dagligen.
Vid undersökning hittades ett svullet och
palpationsömt höger knä, men ingen värmeökning. Patienten var afebril. Labmässigt
hade han en LPK på 12,9 x 10^9/L och en
CRP på 343 mg/L. Patienten lades in och
knät punkterades med magert utbyte av
gulfärgad, tjockflytande vätska med koagler.
Celler kunde tyvärr ej räknas, men ledvätska
och blod togs för odling. Det bedöms vara
en septisk artrit, men ett ultraljud utfördes
för att utesluta trombos.
Patienten sattes in på Zinacef, och svarade
snabbt på behandling. Redan nästa dag hade
svullnaden avtagit markant och ledspolning
avvaktas. Patienten avböjde att stanna kvar
för fortsatt parenteral antibiotikabehandling,
och gick hem på eget bevåg med Dalacin.
Fem dagar senare tog det bakteriologiska
laboratoriet kontakt med behandlande läkare
då Erysipelothrix rhusiopathiae hade hittats i
ledvätskeodlingen och i 2 av 2 blododlingar.
Patienten lades in på infektionsavdelningen
med Bensyl-PCbehandling i 7 dagar, och
därefter PcV ytterligare 5 veckor. Bakterien är
mycket känslig för penicillin. UCG utfördes
under vårdtiden (TEE var inte möjlig, då
patienten var nyligen stelopererad i cervikala
ryggen) då denna bakterie är i hög utsträckning associerad med endokardit; denna var
invändningsfri.

E. rhusiopathiae är en grampositiv stav och
en zoonos. Den är allestädes närvarande,
men den viktigaste reservoaren anses vara
boskapsgrisar, hos vilka den orsakar erysipelas. Den kan bland annat överleva länge
på fiskars täckande slemskikt, och i jord.
Bakterien smittar människor via direkt
hudkontakt med djur och är huvudsakligen ett arbetsmedicinskt problem för dem
som arbetar i närkontakt med djur. Utsatta
grupper inkluderar fiskare, slaktare och
bönder. Infektioner som inte är korrelerade
till arbetet sker huvudsakligen hos patienter med nedsatt immunförsvar, dock har
några fall av E. rhusiopathiae endokardit
setts hos patienter som ätit otillräckligt
tillagat fläsk.
E. rhusiopathiae kan ge upphov till tre kliniska sjukdomar hos människor:
1. Erysipeloid: En lokaliserad hudlesion,
den vanligaste sjukdomsmanifestationen.
Bakterien tar sig in via sår, och efter 2–7
dagars inkubation utvecklas en cellulit
liknande en orsakad av mer vanliga agens.
Erysipeloid läker vanligtvis ut inom 3–4
veckor obehandlad.
2. Den mer diffusa kutana sjukdomen med
systemiska symtom, fast utan positiva
blododlingar, är ovanlig. Lesionen progriderar mer proximalt alternativt framträder
på annan lokalisation. Feber och artralgi
är då vanligt, sjukdomsförloppet längre,
och recidiv kan ske.
3. Bakteremi är också ovanligt. Den är starkt
kopplad till endokardit, där aortaklaffen
oftast är drabbad. Komplikationerna av
denna infektion liknar endokarditer av
andra agens, men E. Rhusiopathiae har
en högre dödlighet (38% jämfört med
20%).
Septisk artrit orsakad av E. rhusiopathiae är
sällsynt med mycket få dokumenterade fall.
Vid min litteratursökning hittad jag endast
fem tidigare fall, och av dessa var två steroidbehandlade reumatiker. En specifik exponeringskälla har inte hittats för vår patient,

vilket kan vara förståeligt då bakterien kan
finnas nästan överallt. Patienten har heller
inte haft en erysipeloid som skulle kunnat
antyda repetitiv exponering. Hur patienten
har fått en E. rhusiopathiae-orsakad septisk
artrit är en intressant gåta.
Referenser:
1. Allianatos, P. G., A. C. Tilentzoglou, and A.
D. Koutsoukou. 2003. Septic arthritis caused
by Erysipelothrix rhusiopathiae infection after
arthroscopically assisted anterior cruciate ligament
reconstruction. Arthroscopy 19:E26.
2. Bianchi-Llave, J. L., M. P. Perez-Barrio, F. J. Borrego-Utiel, and A. Liebana-Canada. 1996. [Septic
arthritis caused by Erysipelothrix rhusiopathiae].
Enferm Infecc Microbiol Clin 14:452-453.
3. Mendell’s Infectious Diseases and Their Etiologic
Agents, Chapter 207.
4. Ruiz, M. E., J. S. Richards, G. S. Kerr, and V. L.
Kan. 2003. Erysipelothrix rhusiopathiae septic
arthritis. Arthritis Rheum 48:1156-1157.
5. Shimoji, Y. 2000. Pathogenicity of Erysipelothrix
rhusiopathiae: virulence factors and protective
immunity. Microbes Infect 2:965-972.
6. Traer, E. A., M. R. Williams, and J. N. Keenan.
2008. Erysipelothrix rhusiopathiae infection of a
total knee arthroplasty an occupational hazard. J
Arthroplasty 23:609-611.
7. Umana, E. 2003. Erysipelothrix rhusiopathiae: an
unusual pathogen of infective endocarditis. Int J
Cardiol 88:297-299.

Susannah Castenbladh-Leach
vik underläkare, och
Harriet Hogevik,
överläkare, Infektionskliniken Uddevalla
vid den aktuella tidpunkten
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Fallbeskrivning

Hjärnabscess orsakad av nokardia hos
immunkompetent kvinna
Tidigare sjukdomar

Bott i Tanzania mellan åren 1981–1983.
Diarré och viktnedgång vid hemkomsten
som diagnostiserades som tropical sprue.
Januari 2003

Utslag på ben och fötter, makulopapulösa
med små vesikler. Hudkonsult tolkar det
som vaskulit men PAD negativ, utslagen i
regress på Prednisolonbehandling.
Oktober 2003

Pneumoni med utbredda lunginfiltrat. Bronkoskopi: visar växt av Hemofilus influenzae
men i övrigt u a. Vidare utredning med
CT-thorax 031103 visar multifokala små
diffusa avgränsade parenkyminfiltrat i båda
lungorna. Behandling med Amoxicillin 500
mg x 3. Kontrollröntgen 031215 visar infiltrat i regress med endast mindre rest i lingula
segmentet.
Mångåriga besvär med abscessers i överkäken, kontroller via käkkirurgen.
Medicinerar med Inderal mot migrän.
Nuvarande sjukdomar

Insjuknar april/maj med huvudvärk samt
noterar att synen försämras. Har en känsla
av att glasögonen inte räcker till.
070501: Svullen, rodnad på höger kind
strax nedom höger öga och söker ögonläkare
070502 som finner normalt ögonstatus.
070504: Inremitterad till neurolog pga.
högersidig partiell central fascialispares samt
illamående och kräkning. CT-skalle visar 7 x 4
cm stor förändring tempoparietalt vänster.
070505: Lungröntgen visar inga infiltrat
eller i övrigt några tumörsuspekta förändringar.
070507: MRT-hjärna visar oregelbunden
marginellt kontrastuppladdande nekrotisk
cavitet ca 2,5 cm i diameter centralt vänster
temporallob med omgivande ödem bedöms
i första hand som gliom.

070524: Åter till hemlandstinget och
infektionskliniken där antibiotikabyte sker
till Meronem pga. bättre effekt än av cefalosporiner på aktuell bakterie.
070529: CVK-inläggning görs pga. aktuell
antibiotikabehandling. Röntgenkontroll
av CVK-läge visar även pulmonella infiltrat bilateralt med smältningar förenliga
med abscessbildning. Fortsatt Meronembehandling. Patienten utreds vidare med
bedömning av neurolog, ögonläkare samt
tandläkare i ett försök till fastställande av
infektionsfokus. TEE utföres samt immunbristutredning där samtliga undersökningar
är utan anmärkning.
Patienten mår bra, är opåverkad och
feberfri.
070613: Uppföljande CT-skalle, buk och
thorax där det föreligger regress av lungförändringar men progress av abscess/ödem i
vänster temporallob.
Utvecklar exantem på Meronembehandlingen som utsättes och fortsatt antibiotika
ges i form av Bactrim
Ny kontakt med neurokirurg tas och
patienten överflyttas omgående till neurokirurgisk avdelning pga. recidiv av hjärnabscess.
Preoperativt ges tillägga av antibiotika i
form av Biklin och Rifadin, samt peroperativt lokalbehandling med Garamycin.
070615: Reoperation av ny abscess, vilken
dissekeras ut. Förnyad odling och 16s-rRNA
analys göres på purulent sekret.
070615: CT-hjärna visar ingen kvarvarande
kontrastuppladdning i resektionshålan.
Odlingssvar visar fortsatt växt av Nocardia

farcinica. Högt MIC-värde för Rifampicin
som nu utsättes.
070618: Åter till hemortslandstinget och
infektionskliniken fortsätter behandling
med Biklin och Bactrim.
Patienten mår nu successivt allt bättre
och har helt normaliserat sina inflammationsprover.
070705: MR-hjärna talar ej för kvarvarande
infektiös vävnad. Biklinbehandlingen utsättes och behandling med Bactrim forte i hög
dos (2 x 2) fortsätter.
070706: Utskrives med planerade täta återbesök.
070724: MR hjärna visar fortsatt regress och
dosen Bactrim forte minskas till 1 x 2.
071204: MR hjärna bedöms som normal
och antibiotikabehandling utsättes efter 6
månaders behandling.
Patienten börjar arbetsträna under våren!
Diskussion

Infektioner förorsakade av Nocardia farcinica
finns beskrivet som opportunistiska infektioner hos immunsupprimerade, framförallt
lunginfektioner men även hjärnabscess.
I detta fall har vi ej kunnat identifiera något
immunbristtillstånd.
Normal proteinanalys utan tecken på Igbrist eller subklassbrist. Ingen defekt fagocytfunktion. HIV-test negativ. Normala
B-celler med möjligen något låga CD4 på
400. Ingen pågående immunsuppressiv
behandling. Finns kännedom i läsekretsen
om något tillstånd som vi inte tänkt på eller
annan orsak till denna infektion?
Nocardia

Nocardia är en Grampositiv bakterie inom
genus aeroba actinomyceter som kan orsaka
lokal eller disseminerad infektion hos människa och djur. Genus är beskrivet av Edmond
Nocard 1888, första humanfallet beskrevs
1890. Antalet fall har ökat betydligt de
senaste 20 åren, associerat med att populationen av immunkomprometterade ökat samt
att mikrobiologisk metodik förbättrats.


070508: CT-thorax visar små diskreta diffust
avgränsade infiltrat höger lunga.
Remitteras till neurokirurgisk avdelning
för planerad operation.

070521: Operation varvid en fast avgränsad
expansivitet tömmer sig på tjockflytande
gul-grönt purulent innehåll.
Snabbfix: talar ej för malign vävnad utan
på en reaktiv vävnad med neutrofila granulocyter. Postoperativt ges antibiotikabehandling med Claforan och Flagyl.
Odling på abscessinnehåll visar växt av
grampositiva stavar som efter artbestämning
är Nocardia farcinica.
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Vi behver lra oss mer om Hepatit C.
Sk vrt stipendium senast 16 maj 2009.
roche forskningsstipendium 2009
fr lkare verksamma inom hepatit c-forskning.
Stipendiets syfte r att stdja lkare inom hepatit C-forskning.
Det r avsett att Þnansiera forskning med anknytning till hepatit C.
En beskrivning av vad man vill anvnda stipendiet till, samt CV
skickas i fyra exemplar i ett kuvert mrkt ÓRoches forskningsstipendiumÓ till:
Ulrika Nillroth, Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm.
Stipendiesumman r 75 000 sek vilken frdelas p upp till tv projekt.
Stipendierna kommer att utdelas vid
Svensk Infektionslkarfrenings vrmte i maj 2009.
Stipendiaterna utses av Svensk Infektionslkarfrening i samrd
med Roche AB. Sista anskningsdag r den 16 mars 2009.
Vlkommen med Din anskan!

Roche AB, virologi. Lena Kristoffersson, produktchef.
Vid frgor kontakta lena.kristoffersson@roche.com eller p 08-726 11 05

Mikroskopiskt är aeroba actinomyceter
Grampositiva grenade filamentösa celler. De
är ofta syrafasta. Den subgrupp som är viktigaste orsak till human sjukdom kallas aeroba
nocardiforma actinomyceter. Bakterier som
ingår i den gruppen är t.ex. Mycobacterium,
Corynebacterium, Nocardia, Rhodococcus,
Gordona och Tsukamurella.
Ny molekylärbiologisk metodik har lett till
identifiering av minst 30 Nocardia-species,
därav har 13 dokumenterats kunna ge infektion hos människa. Av dessa beskrivs bl.a.
Nocardia asteroides-komplexet ge upphov till
80% av icke-kutan invasiv sjukdom och även
systemisk och CNS-nocardios. Nocardia
farcinica ingår i denna grupp och beskrivs
som mer antibiotikaresistent.

Nocardia förekommer överallt i jord, sjukdomsmanifestationer beror på ingångsporten
och bakteriens olika egenskaper. Kroppens
immunsvar är framförallt T-cellsmedierat.
Behandling består av dränering då så är
möjligt samt antibiotika ev. i kombinationer. Optimal antibiotikaregim är inte
klarlagd då kontrollerade studier inte finns.
Av tradition har mest sulfonamider givits
och trimetoprim-sulfametoxazol utgör fortfarande den viktigaste behandlingen. Vid
allvarlig invasiv sjukdom finns en ökande
klinisk erfarenhet av amikacin och imipenem
parenteralt. Linezolid verkar lovande, men
har betydande biverkningar som begränsar
användningen.

Kallelse till Ordinarie årsmöte för
Svenska Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 26 november 2008 kl.18.30–19.30. Svenska Mässan i Göteborg,
Sal A5.
Vid mötet uppmärksammas föreningens 60-årsjubileum.
Direkt i anslutning till årsmötet arrangeras en vetenskaplig föreläsning och en
måltid i samarbete med ett läkemedelsföretag.
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.

Klinisk förbättring på insatt behandling
ska normalt ses efter 3–5 dagar, senast efter
7–10 dagar. Beroende på kliniskt utfall kan
parenteral behandling bytas till per oral efter
3–6 v. Uppgifter om att icke-immunsupprimerade bör behandlas 6 mån vid lungaffektion och 12 mån vid CNS-engagemang
finns. Dessa bör följas upp minst ett år efter
avslutad behandling.
(Från Mandell)
Janet Hacklou
Infektionskliniken Halmstad

Stadgeändring
Vid förra årsmötet ändrades stadgarna så
räkenskapsår skulle sammanfalla med kalenderår. Detta innebär dock att årsmötet
i slutet av november har att ta ställning
till ett nästan ett år gammalt bokslut.
Styrelsen kommer därför vid kommande
årsmöte att föreslå en kompletterande
ändring av §7 som innebär att bokslut
och revisionsberättelse samt beslut om
ansvarsfrihet för den föregående styrelsen
flyttas till medlemsmötet i samband med
Vårmötet. På så sätt blir uppgifterna mera
aktuella att ta ställning till.
Nuvarande och förslag till nya stadgar
finns att läsa i sin helhet på
www.infektion.net
Bengt Wittesjö, skattmästare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008.
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),
2 övriga ledamöter (2 år).
– Revisorer för verksamhetsåret 2008-2009: 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.
– Val av 1 ledamot till valberedningen

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen välkomnar följande nya medlemmar som
tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Simon Athlin, Örebro

11. Fastställande av årsavgift för 2009.

Anders Ternhag, Huddinge

12. Proposition från styrelsen med förslag på förändring av stadgarna

Josefin Frisk, Kristianstad

13. Verksamheten år 2009.
14. Utdelning av pris till bästa Fria föredrag och postrar
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.
Välkomna!
Stephan Stenmark, facklig sekreterare

Emma Löfström, Örebro
Nikolaos Dimopoulos, Sundsvall
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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Fallseminarium i Stockholms skärgård 2–3 februari 2009
Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i
Infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 2–3 februari ordnas ett
seminarium för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall
ses som ett komplement till SK-kurser.
Kurslokal: Ljungbergsgården på Tynningö (se www.ljungbergsgarden.se) utanför Stockholm.
Buss kommer att gå från Stockholms Central, bilfärja över till Tynningö.
Kurstid: 2–3 februari 2009, buss avgår kl 11 den 2:a från Stockholms Central, vi startar med
lunch på Ljungbergsgården och avslutar dagen efter med sen lunch, åter ca kl 16 den 3:e på
Stockholms Central.
Pris: 4400 kr. Priset inkluderar boende i enkelrum, alla måltider och transporter mellan
Stockholms Central och Tynningö.
Varmt välkommen med anmälan senast den 30 november 2008.
Betalning senast den 21 december efter bekräftelse att du fått plats på seminariet. Vår
målsättning är att i början av december ge besked om vilka som har antagits. Vi kommer att
prioritera dem som inte varit med tidigare och dem som har kort tid kvar till specialistkompetens
samt sträva efter en god spridning mellan olika kliniker.
Maila anmälan till malin.vading@karolinska.se med nedanstående uppgifter:
Namn
Klinik
Adress
Telefon/mobilnummer
E-postadress
Antal år till uppnående av specialistkompetens
Antal gånger du tidigare medverkat i fallseminariet
Verksamhetschefens godkännande om du kommer med
Faktureringsadress
Ev referensnummer
Vid frågor kontakta:
Malin Vading, e-mail: malin.vading@karolinska.se
Erika Hörnfeldt, e-mail: erika.hornfeldt@karolinska.se
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Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2008

Göteborg 26–28 november
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma hålls i år på Svenska Mässan i Göteborg.
Teman för 2008 är jubileumstemat
”Framtidens hälsa – då och nu” samt ”Inflammation på gott och ont”.

preliminärt program :

Tisdag 25/11

10.30–11.00

Elias Bengtssonföreläsningen:
Buruliskt sår och lepra – en nyfödd respektive
döende mykobakterieinfektion?
Professor Sven Britton

Ungt forum, se separat inbjudan

Onsdag 26/11
09.00–18.00

Posterutställning

12.00–13.30

08.30–10.00

Symposium:
Klimatberoende infektioner.
Moderator: Birgitta Evengård

Företagssymposium:
Vacciner idag och i morgon.
Moderator: Sten Iwarsson

16.30–18.00

Symposium i samverkan med sektionen för
medicinsk mikrobiologi:
Antibiotikaresistens- ett globalt perspektiv.
Moderator: Otto Cars

10.30–12.30

Fria föredrag.

13.30–14.30

Justus Strömföreläsningen:
Barninfektioner under 30 år.
Docent Margareta Eriksson

16.30–18.00

18.15–19.15

Fredag 28/11

Symposium i samverkan med sektionen för
tropikmedicin:
Myggburna viroser – trist turistrisk.
Moderator: Rickard Eitrem

Symposium arrangerat av sektionen för pediatrik:
Ska vaccination mot hepatit B vara med i det
nationella vaccinationsprogrammet?
Moderator: Anders Tegnell

08.30–10.00

Symposium arrangerat av sektionen för dermatologi och venereologi:
Nyheter inom orsaker, diagnostik och behandling av bensår.
Moderator: Carita Hansson

10.30–12.00

Symposium i samverkan med sektionen för
allmänmedicin:
Luftrörskatarr eller lunginflammation – det är
frågan?
Moderator: Malin André

Årsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen.
I samband med årsmötet uppmärksammas
föreningens 60-årsjubileum.

Torsdag 27/11
08.30–10.00

08.30–10.00

Symposium i samverkan med sektionerna för
medicinsk mikrobiologi, pediatrik, tropikmedicin:
Feber hos invandrare och svenska resenärer.
Moderator: Rune Andersson

Årets symposier finns listade på www.sls.se där även ytterligare information om stämman
samt länk för hotellreservationer kan hämtas.
Med förhoppningar om en trevlig och givande riksstämma – Välkomna till Göteborg!
Jonas Hedlund
Vetenskaplig sekreterare
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abstrakt symposier, föredrag och posters – infektionssjukdomar
Styrelsen för Svenska Infektionsläkarföreningen har beslutat att i detta nummer av Infektionsläkaren presentera abstrakt
för de symposier, föredrag och posters som ingår i det preliminära programmet för infektionssjukdomar då dessa
abstrakt inte återfinns i programboken.
JonaS Hedlund, vetenskaplig sekreterare

SYMPOSIER
FEBER HOS INVANDRARE OCH SVENSKA
RESENÄRER
Rune Andersson FoU- Centrum,
Skaraborgs sjukhus, Skövde
Lars Rombo Infektionskliniken,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Stefan Berg Avd. för Pediatrik,
Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus,
Göteborgs universitet
Leif Dotevall Smittskyddsenheten,
Västra Götalandregionen och Infektionskliniken,
Salgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Margareta Eriksson Enheten för
infektionssjukdomar, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Sammanfattning Vid feber hos invandrare och
resenärer som varit i utomeuropeiska länder
finns en rad livshotande sjukdomar, som snabbt
behöver diagnostiseras, med malaria som främsta exemplet. En del av sjukdomarna kan orsaka
smittspridning vid sen diagnos, bland annat
tuberkulos. Många patienter genomgår upprepade feberutredningar utan att något smittämne
påvisas. En del av dessa har ärftliga orsaker till
episodisk feber. Syftet med symposiet är:
• Att lyssnarna skall veta hur feber bör utredas
hos invandrare och resenärer.
• Att livshotande tillstånd, som malaria inte
missas.
• Att uppmärksamma symptom talande för tuberkulos och ovanliga bakterieinfektioner.
• Att få kännedom om hereditära familjär medelhavfeber, som är den vanligaste ärftliga autoinflammatoriska sjukdomen och hur den ska
utredas och behandlas.
KLIMATBEROENDE INFEKTIONER
Elisabet Lindgren Stockholms Universitet
Jonathan Suk Scientific officer ECDC
Clas Ahlm Infektionskliniken,
Norrlands universitetssjukhus
Birgitta Evengård Infektionskliniken
Norrlands universitetssjukhus
Bakgrund Medvetenheten höjs snabbt i samhället om att klimatförändringar nu sker i sådan
grad att förutsättningar för människors livsvillkor
och hälsa förändras. De medicinska kunskaper
som har gällt rörande utbredningen av infektionssjukdomar är ett område som är utsatt
för tämligen snabba förändringar. Utbredningen
av djur som fungerar som vektorer av mikroorganismer förändras liksom djurs beteende
i förhållande till människan. Redan idag finns
nya medicinska fakta att lära ut till kollegor
och informera samhället om. I klimatzonen
Nordkalotten pågår förändringar i ekologi och
sjukdomspanorama som kan fungera som bra

exempel på förändringsprocessen. Sorkfeber,
som orsakas av puumulavirus vilket överförs
till människa via sork är nu en vanlig diagnos
bland de inneliggande patienterna och patienter fordrar ibland intensivvård. Endast 20% av
de smittade diagnosticeras. Det betyder att
primärvården möter många av de smittade och
kunskapsnivån om denna sjukdomen behöver
höjas hos allmänmedicinarna i norra delen av
landet. Bland beslutsfattarna finns kunskap
framtagen av utredare som i Klimat- och sårbarhetsutredningen. Resultat från denna utredning
behöver spridas bland läkarna då det är underlag
för beslut som fattas inom området. Kunskapen
om de övervakningssystem som finns behöver
höjas/påminnas om i en situation där nya fakta
nu framkommer. Vidare är det intressant för
läkarna och för media att få en presentation
över de planer som det Europeiska smittskyddsinstitutet har för övervakning och åtgärder. Den
forskningsmetodik som gör framtidsprognoser
möjliga är också ett intressant område att få
inblick i för att öka läkarnas kunskap över möjliga strategier att hantera klimatförändringars
påverkan på mikroorganismernas inflytande över
människors hälsa.
Sammanfattning Klimatkonferensen på Bali har
visat på det nära sambandet mellan klimat och
hälsa. Medvetenheten om detta har ökat starkt
i samhället. Klimat- och sårbarhetsutredningen
som kom i oktober 2007 visar hur infektionssjukdomars utbredning i Sverige och övriga världen
kommer att förändras i takt med klimatförändringar inom en snar framtid. Under symposiet
ges *en översikt från European CDC, *från den
statliga klimat- och sårbarhetsutredningen, *från
kliniska forskare i Umeå med kliniska exempel på
förändring i sjukdomspanoramat i Nordkalotten ur
ett patient- och ett folkhälsoperspektiv.

Chikungunyafeber tilldrog sig uppmärksamhet
under 2006-2007, dels pga. ett stort utbrott
med 266 000 sjuka på ön la Reunion i Indiska
Oceanen och dels pga en anmärkningsvärd lokal
spridning i norra Italien. Blir denna tropiska sjukdom nu en risk för svenska turister som reser
till Italien? Blodtransfusion är ett annat problem.
West Nile virus har fått ett helt nytt utbredningsområde inkluderande delar av Europa och hela
Nordamerika med tusentals humana fall. Riskerar
vi att få se infekterade hemvändande turister från
sådana resmål? Sannolikhetsdiagnosen denguefeber ställs numera ganska säkert på den kliniska
bilden på varje svensk infektionsklinik. Allt flera
svenskar har haft denguefeber – ska de avrådas
från resa till endemiska länder för undvikande av
en andra infektion och därmed risken för allvarlig
dengue hemorragisk feber? På 1980-talet var
sandmyggefeber, phlebotomusfeber, hos hemvändande cypernresenärer vanlig. Men sjukdomen
försvann – varför? Kan problemet dyka upp igen
på nya turistmål? Japansk encefalit har drabbat
ett flertal skandinaver, även med dödsfall. Ett
mycket stort antal turister reser till endemiska
områden. Vaccinerar vi för lite med hänsyn till
sjukdomen eller för mycket med hänsyn till risken
för biverkningar? Hur ser vaccinutvecklingen ut?
Gula febern är den enda sjukdomen där stater
kan ställa krav på vaccination. Då och då kommer
larm om att det varit fall av gula febern i ett visst
område. Hur viktigt är det då att vaccinera turister? Vi har alltfler äldre resenärer men risken för
biverkningar av vaccinet ökar med åldern – vad
gör vi då? För samtliga under symposiet berörda
sjukdomar kommer tillgänglig laboratoriediagnostik att diskuteras, den aktuella epidemiologin gås
igenom och vaccinutvecklingen avhandlas.

MYGGBURNA VIROSER
– TRIST TURISTRISK

FRIA FÖREDRAG

Rickard Eitrem Docent Inf klin, Karlskrona
Kerstin Falk Docent Inst. virologi,
Smittskyddsinstitutet
Thomas Jaenson Professor
Evolutionsbiol. Centrum, Uppsala Universitet
Lars Lindquist Professor Inf klin,
Karolinska Universitetssjukhuset
Sirkka Vene Med.lic.sci Virusavd,
Smittskyddsinstitutet, Stockholm

DET NATIONELLA KVALITETSREGISTRET
FÖR PNEUMONIER EN MÖJLIGHET FÖR
KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER OCH
FÖRBÄTTTRAD ANTIBIOTIKABEHANDLING

Sammanfattning Under de senaste åren har
några nya och några gamla myggburna virussjukdomar tilldragit sig stor uppmärksamhet.
Ökat resande till endemiska områden gör att
dessa sjukdomar blir av än större intresse för
utresande och hemvändande turister. Symposiet
fokuserar på sex sjukdomar med speciell aktualitet; dengue, gula febern, japansk encefalit, west
nile, chikungunya och sandmyggefeber. Vi inleder
med en genomgång av några intressanta entomologiska frågor av betydelse för morbiditeten.

Christer Lidman Infektionskliniken
Karolinska sjukhuset
Lars Eriksson Infektionskliniken
Norrköpings lasarett
Gunilla Goscinski Infektionkliniken
Uppsala akademiska sjukhus
Jonas Hedlund Infektionskliniken
Karolinska sjukhuset
Hans Holmberg Infektionskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Carl Spindler Infektionskliniken
Karolinska sjukhuset
Kristoffer Strålin Infektionskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Åke Örtqvist Smittskyddsenheten
Stockholms läns landsting
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Bakgrund Det nationella kvalitetsregistret för
pneumonier vårdade på infektionsklinik skapades av infektionsläkarföreningen för att öka
kunskapen om vilka patienter som vårdas samt
vilken diagnostik och behandling som genomförs.
Resultaten innebär möjligheter att förbättra och
implementera vårdrutiner.
Metod Totalt har 1311 patienter registrerats i
kvalitetsregistret under de första 7 månaderna,
okt 07 – april 08. Här redovisas data från de 12
kliniker/enheter som inrapporterat > 50 patienter,
totalt 1035 st.
Resultat Median åldern var 71 (14-98), 49%
var kvinnor och 14% var immunosupprimerade.
CRB-65 beräkning utfördes på 99% och CRB-65
summan (0-4 poäng, 1 p för nytillkommen konfusion, blodtryck <90 resp <60 mm/Hg, andningsfrekvens >30/min samt ålder >65) var 0 p hos
28% av fallen, 1 p hos 42%, 2 p hos 23%, 3 p hos
6% och 4 p hos 1%. Drygt 20% hade pågående
antibiotika behandling vid ankomsten till sjukhus.
Blododlingar togs hos 90% och någon form av
luftvägsodling på 57% . SaO2 uppmättes hos
96% av patienterna medan andningsfrekvensen
registrerades i mindre omfattning, 85%. Pc-G/V
dominerade som första antibiotika val ( 48%),
följt av cefalosporiner (36%). Medianvårdtiden
beräknades till 5 (1-114) d medan medelvårdtiden var något längre 7,5 d. Totalt vårdades 9%
på intensivvårdsavdelning och totalmortaliteten
var 6.5%. Andelen vårdade inom intensivvård
korrelerat till CRB-65 poäng var för 0 p 3%, för 1
p 7%, för 2 p 15%, för 3 p 25% och för 4 p 50%.
Motsvarade procentsiffror för mortaliteten var 0,
5, 12, 25 och 50%.
Sammanfattning Prognostiska markörer (CRB65 summa) från kvalitetsregistret korrelerar väl
till internationella data och kan användas till att
beräkna sjukvårdsinsatser (ex intensivvård) och
mortalitet. Variationer av resultat inom en enskild
klinik från år till år eller mellan kliniker kan sätta
fokus på kvalitetshöjande rutinåtgärder och utgöra
ett underlag till en förbättrad antibiotikabehandling av patienter med pneumoni.
KAN SNABBTEST PÅ NASOFARYNXASPIRAT
DIAGNOSTISERA PNEUMOKOCKETIOLOGI
VID PNEUMONI?
Simon Athlin Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset, Örebro
Kristoffer Strålin Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset, Örebro
Bakgrund För att förbättra möjligheterna att
initialt diagnostisera pneumokockorsakad pneumoni, avsåg vi att utvärdera det kommersiella
immunokromatografiska snabbtestet för pneumokocker (BINAX NOW) på nasofarynxaspirat.
Testet är utprovat av tillverkaren för analys på
urin och likvor.
Metod I en prospektiv studie samlade vi prover
från 193 vuxna patienter som sjukhusvårdades
för samhällsförvärvad pneumoni och 64 vuxna
kontroller utan luftvägssymtom. Snabbtestet utfördes på nasofarynxaspirat som tagits med hjälp
av en elektronisk sug. Som referensstandard
användes blododling, urinantigentest och odling
från representativt sputum. En patient ansågs
ha pneumokockpneumoni om minst en av dessa
metoder detekterade pneumokocker. Referensstandarden var negativ om inget av dessa test var
positivt. För att påvisa atypisk etiologi utfördes
PCR på luftvägssekret för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae respektive
urinantigentest för Legionella pneumophila.
Resultat Snabbtestet för pneumokocker på
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nasofarynxaspirat var positivt hos 86 pneumonipatienter (45%) och tre kontroller (4,7%). Som
jämförelse var testet positivt i urin hos 45 pneumonipatienter (23%) och en kontroll (1,6%). Hos
61 pneumonipatienter med positiv referensstandard var snabbtestet på nasofarynxaspirat positivt
i 49 fall. Vidare var testet positivt hos 37 av 132
fall med negativ referensstandard. Därmed var
sensitiviteten 80%, specificiteten 72%, positivt
prediktivt värde 57% och negativt prediktivt värde
89%. Om odling på nasofarynxaspirat lades
till den kombinerade referensstandarden var
sensitiviteten 81% (59/73) och specificiteten
78%(93/120). Bland 20 pneumonipatienter
som testades positivt för atypiska bakterier var
snabbtestet positivt för pneumokocker i två fall
(10%). I aktuell studie fick 98 patienter initial
behandling med penicillin G, penicillin V eller
amoxicillin. Bland 41 patienter med positivt test
och 57 patienter med negativt test botades 36
(88%) respektive 38 (67%) patienter utan förändring av antibiotikabehandling.
Sammanfattning Den relativt höga sensitiviteten i kombination med det låga antalet positiva
fall bland kontroller och patienter med atypisk
etiologi talar för att antigentest på nasofarynxaspirat kan vara användbart för att diagnostisera
pneumokockpneumoni. Testet ger stöd för initial
behandling med penicillin hos patienter med
samhällsförvärvad pneumoni.
PCR DIAGNOSTIK AV VIRALA
LUFTVÄGSINFEKTIONER HOS VUXNA –
SYMPTOMDURATION HAR STOR BETYDELSE
Robin Brittain-Long Läkare Infektions kliniken,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet,
416 85 Göteborg
Johan Westin Läkare
Dept. of Infectious Diseases
Lars-Magnus Andersson Läkare
Dept of Infectious Diseases
Magnus Lindh Viruslaboratoriet,
SU/Sahlgrenska, Göteborg
Bakgrund Samhällsförvärvade virala luftvägsinfektioner (LI) är en mycket vanlig orsak till sjuklighet
och sjukfrånvaro i Sverige. Etiologisk diagnostik
av virala LI med hjälp av endast anamnes och statusfynd utgör en utmaning för den behandlande
läkaren. Dessa tillstånd blir sällan föremål för
mikrobiologisk diagnostik, bl.a. p.g.a. att tidigare
metoder för detektion av virus såsom antigen
test, virus odling och serologi, haft begränsad
användbarhet i den kliniska vardagen. Vi har
utvärderat en multiplex RT-PCR metod för snabb
påvisning av virus och bakterier hos vuxna patienter (>18år) med symptom på LI mindre än två
veckor.
Metod Prov från nasopharynxsekret och halssekret från 219 patienter och 100 asymptomatiska
kontroll personer insamlades under två vintersäsonger (oktober-april 2006-07 resp. 2007-08).
Följande agens analyserades: Rhinovirus, Coronavirus (229E, OC43, NL63), Influensavirus A &
B, Parainfluensavirus 1-3, RS-virus, Adenovirus,
Enterovirus samt bakterierna M. pneumoniae
och C. pneumoniae. Kliniska och demografiska
data registrerades enligt ett standardiserat frågeformulär.
Resultat Vi fann positivt PCR resultat hos 43%
av patienterna. Hos 7% av patienterna påvisades
mer än 1 agens. Det diagnostiska utfallet var
signifikant högre om provet togs inom 6 dagar
från symptomdebut jämfört med efter 6 dagars
sjukdomsduration (51% positiva jämfört med 30%
positiva, p<0.01). För Coronavirus och Influensa

A & B fann vi en association mellan mängden
virus, mätt som CT-värde, och sjukdomsduration
(n=13, rs=0.33, p<0.05; n=24, rs=0.17, p<0.05;
respektive n=10, rs=0.65, p<0.01). I endast
2% av de asymptomatiska kontrollpersonernas
prov påvisades något agens, vilket indikerar att
ett positivt resultat i multiplex PCR analysen är
kliniskt relevant.
Sammanfattning Vi drar slutsatsen att symptomduration bör vägleda den behandlande läkaren i
valet och tolkning av molekylära tester för påvisning av virus vid luftvägsinfektion. Mängden virus
kan vara av värde i bedömningen av ett positivt
PCR resultat, åtminstone för vissa i studien
ingående agens.
UTVÄRDERING AV
QUANTIFERON®-TB GOLD-TEST FÖR
DIAGNOSTIK AV AKTIV TUBERKULOS I
SVERIGE
Niclas Winqvist Sjuksköterska Institutionen för
kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet
Per Björkman Läkare Inf klin, Umas
Ann Norén Sjuksköterska Inf. klin, UMAS
Håkan Miörner Läkare Institutionen för
laboratoriemedicin, Lund, Sektionen för
medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet
Bakgrund Nya test för att påvisa infektion med
Mycobacterium tuberculosis (s.k. interferon-γ
release assays; IGRAs) finns nu tillgängliga på
landets tuberkuloslaboratorier. Hur svaren ska
tolkas finns det dock ingen samstämmighet kring.
Vi har utvärderat användbarheten av ett av dessa
test (QuantiFERON®-TB Gold) för diagnostik av
aktiv tuberkulos (TB).
Metod På infektions- och lungklinikerna på universitetssjukhusen i Malmö och Lund inkluderades
141 patienter med kliniska symtom som var
förenliga med TB och som föranledde mykobakterieodling. Dessutom inkluderades 98 nyligen
anlända, friska invandrare från länder med hög
tuberkulosförekomst. QuantiFERON-testet utfördes på helblod från patienter och kontroller. Tuberkulintest utfördes på merparten av patienter och
kontroller. Positivt (PPV) och negativt (NPV) prediktivt värde av QuantiFERON-testet beräknades
och karaktäristika jämfördes mellan testpositiva
och testnegativa TB-patienter.
Resultat Sjuttio patienter klassificerades som
TB-patienter. Fyrtioen av TB-patienterna (58,6%)
och 16 av patienterna med annan slutlig diagnos
(22,5%) var positiva i QuantiFERON-testet. Hos
patienter med luftvägssymtom var PPV 61,1%
och NPV 67,7% medan PPV och NPV för patienter
med enbart extrapulmonella manifestationer var
90,5% och 66,7%. För invandrare från länder
med hög tuberkulosincidens var PPV 76,7% och
NPV 82,7%. QuantiFERON-positiva TB-patienter
karaktäriserades av lägre antal vita blodkroppar (LPK) i perifert blod (p<0.001) jämfört med
QuantiFERON-negativa.
Sammanfattning QuantiFERON-testet hade jämfört med tuberkulintestet en högre specificitet
hos patienter med misstänkt TB och borde därför
användas som en alternativ screeningmetod.
Testet hade också god tillförlitlighet hos patienter med invandrarbakgrund. Sensitiviteten för
diagnostik av aktiv TB bland övriga var däremot
begränsad. Andelen TB-patienter med falskt
negativ QuantiFERON-test var högre hos patienter med avancerad TB-sjukdom och försvagad
immunreaktion. För diagnostik av aktiv TB är
QuantiFERON-testet därför mest användbart för
patienter med paucibacillära manifestationer av
TB utan immunsuppression.

MASSIV SPRIDNING AV S .PYOGENES
TILL VÅRDPERSONAL FRÅN
PATIENT MED NEKROTISERANDE
FASCIIT - NYA IMPLIKATIONER FÖR
OMHÄNDERTAGANDET?
Martin Sundqvist Avd för Klinisk Mikrobiologi,
Centrallasarettet, Växjö
Lena Nilsson Hygiensjuksköterska Avd för
vårdhygien, Centrallasarettet, Växjö
Arne Runehagen Smittskyddsläkare
Infektionskliniken, Centrallasarettet, Växjö
Bakgrund S. pyogenes (GAS) orsakar ett brett
spektrum av infektioner, bl a nekrotiserande fasciit (NF). Spridning till vårdpersonal efter vård av
patient med invasiv och utbredd GAS-infektion (NF)
finns beskriven och gällande vårdrutiner har ifrågasatts. En 82-årig kvinna inkom efter midnatt med
ambulans till akutmottagningen med rodnad och
smärta vänster arm samt feber. Patienten överfördes till Inf.klin. för observation. Under natten
försämrades patienten hastigt med smärta och
svullnad i armen samt utveckling av septisk chock
och fick då imipenem och klindamycin. Patienten
överfördes till IVA och inom 12 tim efter ankomst
till sjukhus amputeras patientens arm på vitalindikation. Sårodling, tagen på akutmottagningen,
visar renkultur av GAS (T-typ 1). Ett par dagar efter
patientens ankomst till sjukhus insjuknar personal
som vårdat/undersökt patienten med halsont,
några även med feber och allmänpåverkan.
Metod Samtlig vårdpersonal (n=28), som var i
direkt kontakt med patient eller vårdbädd fram
till att patienten amputaterades, ombads lämna
en svalgodling samt besvara ett enkelt frågeformulär. Alla GAS isolerade vid Avd för Klin. Mikro.
under de följande två veckorna skickades till
Smittskyddsinstitutet för T-typning.
Resultat Av totalt 28 exponerade insjuknar 12
personal under 1-4 dagar efter exposition med
ont i halsen. Av dessa hade sex odlingsverifierad
GAS i svalget (alla T-typ 1), fyra snabbtestverifierad GAS och två fick antibiotika pga av klinisk
tonsillit. Högst andel smittade fanns tidigt i
vårdkedjan. Ingen spridning till patienter sågs.
I en genomgång utförd av vårdhygien framkom
inga uppenbara brister i basala hygienrutiner
förutom att plastförkläde/skyddsrock inte konsekvent använts vid patientförflyttning. Inget av 14
GAS-isolat insamlade från sår- och svalgprover i
rutindiagnostiken en till två veckor efter indexfallet tillhörde T-typ 1.
Sammanfattning GAS sprids framförallt som
droppsmitta. Luftburen smitta har föreslagits
i från patienter med stora hudlesioner. I det
aktuella fallet sågs en massiv spridning från en
patient till vårdpersonal. Rikligt vävnadssönderfall
och virulensegenskaper hos den aktuella stammen kan ha bidragit till detta. Detta fall understryker vikten av snabb upptäckt och behandling
samt vård på eget rum av patient med NF, både
för att rädda patientens liv och för att förhindra
vårdrelaterad spridning. Halssymtom hos personal efter vård av patient med NF bör föranleda
odling med frågeställning GAS inkl typning samt
översyn av vårdrutiner.
SKILLNADER I ANTIBIOTIKAFÖRBRUKNINGEN VID INDUKTIONSBEHANDLING AV
AKUT LEUKEMI, MED OCH UTAN CIPROXIN
PROFYLAX
Karlis Pauksen Infektionskliniken,
Akademiska sjukhuset
Helene Hallböök Hematologkliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala

David Ullman Infektionskliniken
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Bakgrund Antibiotika profylax vid neutropeni efter
cytostatika behandling är fortfarande ett omdiskuterat område som har aktualiserats ytterligare
pga ökad förekomst av multiresistenta bakterier
som MRSA,ESBL och VRE på sjukhusen.Som bakgrund för nya riktlinjer för antibiotika behandling
och profylax vid neutropeni hos patienter som
behandlas för akut leukemi kartlades antibiotika
förbrukningen vid neutropeni efter cytostatika
behandling.
Metod Retrospektivt under en 2-års period studerades alla patienter med akut leukemi(59)som fick
induktionsbehandling. All antibiotika och svamp
behandling från läkemedelslistor beräknades,tempkurvor,svar från kem-lab,rtg undersökningar,svar
från mikrobiologiska laboratorier, episoder med
neutropen feber och infektioner noterade i journaler registrerades. Studieperioden definierades
som dag 0 vid initiering av induktionsbehandling
och till och med den dag neutrofilerna åter var >
0,5x10x9/L, eller till död eller till ny cytostatika
kur gavs.
Resultat Av de 59 induktionsbehandlingar som
initierades under denna 2-års period för akut
leukemi hade 16 (27%) erhållit i.v. antibiotika
före cytostatika behandlingen och exkluderades.
Av de återstående 43 så fick 29 ciproxin profylax
och 14 var utan. Grupperna var väl matchade för
ålder, diagnos och neutropeni längd på ca 27 dar.
Kaplan–Meir kurva visade att vid ciproxin profylax
senarelades initiering av empirisk antibiotika
behandling med nästan 1 vecka (p<0.002).
Antalet dar med i.v. antibiotika under neutropeni
perioden var reducerad vid ciproxin profylax 11.3
vs 20.3 (p<0.01). Av enskilda antibiotika var karbapenem användningen signifikant reducerad 9.4
vs 16.5 dar(p<0.004). Liknande tendens sågs för
ceftazidime, vancomycin och för aminoglykosider.
Preliminära data visar även mindre användning
av empirisk svampterpi. Infektionspanoramat
skilde sig inte åt mellan grupperna. Däremot
sågs färre feberepisoder totalt vid ciproxin profylax (p<0.03).
Sammanfattning Från denna retrospektiva studie
kan man inte dra alltför långtgående slutsatser
med så få antal patienter. Anmärkningsvärt är
dock att man ser sådana uppenbara skillnader trots allt. Om slutsatsen kan bekräftas i
större studier måste man fråga sig vilken som
är sämsta alternativ för resistensutveckling;
ciproxin profylax eller långvarig empirisk antibiotika behandling med tex karbapenemer eller
liknande preparat.
ECMM ICU WORKING GROUP STUDY:
EPIDEMIOLOGY OF CANDIDOSIS IN
SURGICAL PATIENTS IN EUROPE AN
INTENSIVE CARE UNITS: AN INTERIME
ANALYSIS AFTER 18 MONTH
Lena Klingspor laboratoriemedicin, Karolinska
Institutet,Klinisk mikrobiologi F72, Karolinska
univeristessjukhuset, 14186 stockholm
Bakgrund The European Confederation of Medical Mycology (ECMM) initiated a survey on deep
seated Candida infections in ICU surgical patients
and 16 European countries are participating. The
survey started in most countries in September
2006 and will end December 2008.This is a
prospective study, and the goal is to include
>1000 patients. The aims of the survey are i)
to expand the knowledge on the characteristics
of ICU patients with deep seated mycoses and

on the diagnostic procedures used ii) to collect
information on the management of the infection
and outcome iii) to determine the distribution of
fungal species causing infections in this patient
population.
Metod Each participating centre has to fill out a
questionnaire concerning: demographic data,index
of severity,risk factors or predisposing diseases,
diagnosis of fungal infection,prophylaxis, antifungal treatment and outcome at 30 days after
diagnosis.
Resultat During the first 18 month a total of 420
deep seated infections, all caused by Candida
spp have been reported from 7 countries . It was
153 (36.5%) females and 267 (63.5%) males
with a mean age of 61 yrs (range: 3 days-89
yrs) Duration of ICU stay (n=337) until detection of infection: mean 12.5 days (range 0-190
days) Candida albicans was identified in 59% of
the episodes followed by C. glabrata (15%) C.
parapsilosis (13%) C. tropicalis (6%) and other
Candida species (7%). Deep seated Candida
infections occurred after abdominal surgery in
46% of patients , followed by thoracic surgery
(17,7%).Crude mortality at day 30 reported from
the same 7 countries was 33%.
Sammanfattning Preliminary data including 420
surgical patients in the ICU from 7 countries
shows that deep seated Candida infections
occurred after abdominal surgery in (46%) of
patients, followed by thoracic surgery (22-34%).
Crude mortality at day 30 reported from the same
7 countries ranged between 27% -39%. Results
from interim analyses after 18 months will be
presented.
WEBBENKÄTER – ETT NYTT VERKTYG I
SMITTSKYDDSARBETET
Birgitta de Jong Epidemiolog
Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Camilla Ancker Smittskyddssjuksköterska
Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Tomas Wahl IT-samordnare
Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Bakgrund Grunden i allt smittskyddsarbete är
att förhindra spridning av smitta. För att kunna
utföra relevanta preventiva åtgärder behövs
information om vad som kan ha orsakat smittan och hur den överförts. I en utbrottssituation behöver information om olika expositioner
snabbt samlas in från de drabbade personerna.
Detta har ofta skett genom tidsödande telefonintervjuer eller postala enkäter. Vid Stockholms
Smittskyddsenhet har under det senaste året
webbenkäter använts i utbrottssammanhang
och vi presenterar här våra erfarenheter från
dessa utredningar.
Metod Webbenkäterna kan länkas till webbsida
eller skickas som en länk med e-post. Den som
besvarar enkäten använder sin webbläsare för att
lämna sina svar och svaren sparas automatiskt i
en databas. Hittills har webbenkäter använts vid:
• ett campylobacterutbrott bland personer som
deltog i en buffélunch • ett stort norovirusutbrott
på ett företag • ett norovirusutbrott efter bröllopsfest. Enkäterna vid campylobacterutbrottet
sändes via e-post till de personer med en e-postadress och via vanlig post till dem som endast
hade postadress. Vid utbrottet på företaget
användes företagets interna e-postadresslista
och efter bröllopsfesten via brudparets e-postadresslista för utsändandet av enkät.
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Resultat Vid campylobacterutbrottet var svarsfrekvensen högre bland de personer som fått
enkäten via e-post med personlig länk (77%)
jämfört med dem som fått enkäten via post
(62%). Vid företagsutbrottet var svarsfrekvensen
90% medan bröllopsgästernas svarsfrekvens var
72%. Skillnaderna mellan svarsfrekvenserna kan
bero på att alla på företaget fick enkäten till sin
arbetsplats medan det i de två andra utbrottet var
en blandning av privata och arbets-e-postadresser. Svarstiden var bland de anställda på företaget mycket kort, 50% av de utsända enkäterna
var besvarade inom 5 arbetstimmar dvs. 1000
enkätsvar inkom under denna korta tid. Detta
ledde till att en preliminär analys kunde utföras
snabbt och platsen för smittspridningen kunde
identifieras. För de båda andra utbrotten var de
totala svarstiderna längre, men majoriteten av
dem som besvarade enkäterna gjorde det inom
1 vecka, vilket är markant kortare tid vid än en
traditionell postal enkät.
Sammanfattning De högre svarsfrekvenserna,
kortare svarstider samt att ingen inmatning av
enkäter behöver utföras gör att arbetet i en
utbrottssituation väsentligt snabbas upp och preventiva åtgärder kan påbörjas snabbt. Den högre
svarsfrekvensen leder också till mer tillförlitliga
analyser av insamlade data.

JUSTUS STRÖMFÖRELÄSNING
30 ÅR MED BARNINFEKTIONER
Margareta Eriksson
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Bakgrund Under 30 år har mycket förändrats
medan annat förblivit som tidigare. Bättre
behandling och omvårdnad har lett till att nya
grupper barn t ex inom onkologi, nyföddhetsvård
och lungmedicin behöver ett speciellt omhändertagande då de insjuknar i infektioner. Ett
ökat antal barn från olika delar i världen har
lett till att infektioner som vi sällan såg nu blivit
vanligare. Mikrometoder och noninvasiv teknik
har underlättat vård och övervakning. Nya metoder inom mikrobiologisk diagnostik har ökat
möjligheter att oftare påvisa etiologi vid olika
sjukdomstillstånd. Detta har bl a gjort det möjligt
för infektionsenheten vid S:t Görans och Astrid
Lindgrens Barnsjukhus att följa sjukhusvård av
vanliga infektioner hos en populationsbaserad
grupp av barn med RSV, rotavirus och influensa
men också diagnosgrupper såsom encefalit.
Vaccinationer har lyckats förebygga och nästan
eliminera vissa allvarliga infektioner såsom
mässling och bakteriell meningit förorsakad
av H. influenzae. Andra bakterier som grupp A
streptokocker och stafylokocker fortsätter att
vara förenat med allvarliga sjukdomstillstånd.
När det gäller mindre allvarliga infektioner är
situationen oförändrad. Barn måste under de
första levnadsåren bygga upp ett immunologiskt
minne. Upprepade daghemsstudier har under de
senaste 50 åren kommit fram till samma resultat
dvs att barn har sex infektioner per år. Sedan
många år är pediatriska infektioner en egen subspecialitet i USA. För fem år sedan godkändes
den även som en subspecialitet inom EU. I små
länder som Sverige, där endast stora centra kan
skaffa sig en specifik kunskap inom pediatrisk
infektionssjukvård krävs ett samarbete mellan
barnläkare och infektionsläkare.
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ETRAVIRIN, ETT NYTT HIV-LÄKEMEDEL I
NNRTI-KLASSEN, GIVET TILL HÖGGRADIGT
BEHANDLINGSERFARNA PATIENTER MED FÅ
KVARVARANDE BEHANDLINGSALTERNATIV
Margit Halvarsson Medical Adviser
Tibotec a division of Janssen Cilag
Marie Spinelli-Scala Klinisk prövningsledare
Janssen-Cilag
Stefan Lindbäck Senior Medical Adviser
Tibotec a division of Janssen Cilag
Magnus Gisslén Infektionskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Bakgrund Etravirine (TMC125) med varunamn
Intelence® är en nästa generation och den första
icke nuklosid analog - NNRTI som ej uppvisar
korsresistens med andra NNRTI läkemedel samt
har en annan biverkningsprofil. Etravirine är en
flexibel molekyl vilket ger en hög bindning även
till mutant HIV virus detta ger en ökad generisk
barriär. Etravirine är godkänd för att ges i kombination med boostrad proteashämmare. Etravirine
ges i doseringen 200 mg två gånger dagligen
tillsammans med föda.
Metod 19 patienter med behandlingssvikt och
påvisad NNRTI resisitens eller biverkningar med
begränsad behandlingsalternativ har deltagit Sverige i ett sk ”Early Accsess Program”. Etravirine
har getts i kombination med andra HIV läkemedel.
11/17 med darunavir 2/17 med annan boostrad
PI 11/17 med raltegravir samt 7/11 med endast
etravirine andra kombination ej inkluderad PI Av
19 patienter har 17 har utvärderats efter 12
veckors behandling gällande virusmängd CD4 tal
och resistens vid behandlingsstart samt tidigare
behandling
Resultat Vid inklusion i studien var medelvärdet
för CD 4 tal 335 x 10´9/l och virusmängd 33100
kopior/ml. 41% hade AIDS-diagnos. Samtliga
patienter var tidigare behandlade med i genomsnitt 11 preparat. NRTI 5,5, NNRTiI 1,5, PI 3,8
och 35% (6/17) var behandlade med Fusionhämmare. Resistensprover fanns hos 16/17 och antal
mutationer i snitt NRTI 6,6 (range 0-10) NNRTI1,6
(range 0-5) och PI 6,8 (range 3-13), Fyra patienter
uppvisad mer än 10 mutationer för PI. Nuvarande
behandling inkluderat Etravirine är 3,5 (range 2-5)
preparat. Efter fyra veckor är CD4 i medeltal 360
och virusmängd 684 och vid 12 veckor har 10/17
icke detekterbart virus och medelvärde är CD-talet
är 401 och virusmängd 168 kopior/ml. Av totalt
19 har endast två avbrutit behandling på grund av
biverkningar. En patient på grund av utslag och en
patient med höga CK-värden som tidigare påvisats
av all HIV-behandling och ej förbättrades.
Sammanfattning Sammanfattning: De bahndlade
patierna är patienter med behandlingssvikt coh
multresistens samt de som bytt behandling på
grund av biverkningar och begränsat val av annan
behandling, Etravirine är en väl tolererad i båda
grupperna och behandling i kombination med
andra HIV läkemedel. Inga CNS-biverkningar är
rapporterade Effekten är mycket god hos patienter med multiresistens och då även vid påvisad
NNRTI-resistens.
2P
LOW DARUNAVIR CONCENTRATIONS IN
CEREBROSPINAL FLUID
Aylin Yilmaz Infektionskliniken Sahlgrenska
universitetssjukhuset

Arash Izadkhasti Infektionskliniken Sahlgrenska
universitetssjukhuset
Richard W. Price Department of Neurology,
University of California San Francisco
Bakgrund Darunavir is the most recently licensed
protease inhibitor, currently used in treatmentexperienced HIV-infected individuals. Our objective was to determine darunavir concentrations in
cerebrospinal fluid (CSF) and plasma in subjects
receiving antiretroviral treatment regimens containing ritonavir-boosted darunavir.
Metod Darunavir concentrations were determined
by liquid chromatography tandem mass spectrometry in 14 paired CSF and plasma samples from
eight HIV-1-infected individuals. The lower limit of
quantification was 5.0 ng/ml.
Resultat All of the 14 CSF samples had detectable darunavir concentrations with a median
darunavir concentration of 34.2 ng/ml (range
15.9–212.0 ng/ml). The median (range) plasma
darunavir concentration was 3930 (1800–12900)
ng/ml.
Sammanfattning Although all CSF samples had
detectable darunavir concentrations, most of
them did not exceed levels needed to inhibit
replication of wild type virus, making it uncertain
whether darunavir contributes to the suppression
of viral replication in the CNS or not.
3P
BIOKEMISKA MARKÖRER I
CEREBROSPINALVÄTSKA DIFFERENTIERAR
AIDS DEMENTIA COMPLEX FRÅN
ALZHEIMERS SJUKDOM
Jan Krut Infektionskliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Kaj Blennow Professor Institutionen för klinisk
neurovetenskap, Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs universitet
Bruce Brew Departments of Neurology and HIV
Medicine, St. Vincent’s Hospital, University of
New South Wales, Sydney, Australia
Paola Cinque Clinic of Infectious Diseases,
San Raffaele Hospital, Milan, Italy
Lars Hagberg Infektionskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Richard W Price Department of Neurology,
University of California, San Fransisco General
Hospital, CA, USA
Serena Spudich Departement of Neurology,
University of California San Francisco, CA, USA
Henrik Zetterberg Inst för klin neurovetenskap,
Göteborgs Universitet
Magnus Gisslén Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Bakgrund Med en åldrande HIV-infekterad population kan det vara viktigt att kunna differentiera
mellan HIV-orsakad demens (AIDS dementia complex; ADC)och andra typer av demens, speciellt
Alzheimers sjukdom (AD). Vi har i denna studie
jämfört olika biokemiska markörer i cerebrospinalvätska (CSF) hos patienter med ADC och AD.
Metod Vi har mätt beta-amyloid-42 (A-beta42),
total-tauprotein (t-tau), fosforylerat tauprotein
(p-tau), soluble amyloid precursor protein alfa
och -beta (sAPP-alfa & -beta) med ELISA-teknik
på 21 patienter med ADC, 40 HIV-infekterade
patienter utan neurologiska symtom, 28 HIV-1
positiva patienter med opportunistiska CNSinfektioner, 21 HIV-negativa patienter med AD
och 43 HIV-negativa kontroller.
Resultat CSF sAPP-alfa och sAPP-beta var signifikant lägre i patientgruppen med ADC (sAPP-alfa
median 277 ng/L, IQR 188-301 och sAPP-beta
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117 ng/L, 87-142) jämfört med AD (sAPP-alfa
median 747 ng/L, IQR 628-939 och sAPP-beta
464 ng/L, 391-608), asymtomatiska HIV-infekterade patienter (sAPP-alfa median 575 ng/L, IQR
361-675 och sAPP-beta 373 ng/L, 250-465) och
HIV-negativa kontroller (sAPP-alfa median 657
ng/L, IQR 521-821 och sAPP-beta 412 ng/L, 336584). HIV-infekterade asymtomatiska patienter
hade lägre sAPP-alfa jämfört med AD och HIVnegativa kontroller. HIV-patienter med opportunistiska CNS-infektioner hade låga koncentrationer
av sAPP-alfa & -beta (sAPP-alfa median 93 ng/L,
IQR 46-147 och sAPP-beta 75 ng/L, 37-111).
Koncentrationen av p-tau var signifikant högre i
CSF hos patienter med AD kontra gruppen med
ADC och andra HIV-infekterade grupper.
Sammanfattning Koncentrationsbestämning av
sAPP och p-tau i CSF framstår som en lovande
diagnostisk möjlighet vid differentiering av ADC
och AD. Resultaten väcker också intressanta
frågor avseende skillnader i de neurodegenerativa mekanismerna vid de två sjukdomarna.
4P
EFAVIRENZ GER SNABBARE
INITIAL NEDGÅNG AV HIV-1 RNA ÄN
LOPINAVIR/R OCH ATAZANAVIR/R HOS
BEHANDLINGSNAIVA HIV-INFEKTERADE
PATIENTER
Arvid Edén Infektionskliniken SU, Göteborg
Lars-Magnus Andersson Infektionskliniken
SU, Göteborg
Örjan Andersson Infektionskliniken, Sundsvall
Anders Blaxhult Smittskyddsinstitutet
Leo Flamholc Infektionskliniken UMAS, Malmö
Filip Josephson Laboratoriemedicin,
Klinisk farmakologi, Karolinska Institutet
Vidar Ormaasen Infektionskliniken
Ullevål Universitetssjukhus, Oslo
Christer Säll Infektionskliniken, Borås
Anders Sönnerborg Infektionskliniken och
Klinisk Virologi, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
Petra Tunbäck Hudkliniken SU, Göteborg
Magnus Gisslén Infektionskliniken,
SU/Östra, Göteborg
Bakgrund Graden av initial virusnedgång efter
behandlingsstart kan möjliggöra en jämförelse
av relativ potens för olika kombinationer av
antiretroviral HIV-behandling. NORTHIV är en
fas IV, öppen, randomiserad multicenterstudie
som jämför effektivitet och säkerhet mellan tre
olika behandlingskombinationer för behandling
av HIV-1 infektion hos tidigare obehandlade
patienter. I denna substudie var syftet att utvärdera kinetiken i virusnedgång under de första
fyra behandlingsveckorna.
Metod 239 patienter som startade antiretroviral
behandling randomiserades till en av tre studiearmar, lopinavir/ritonavir (LPV/r) 400/100 mg
BID + 2 NRTIs BID (n=81), atazanavir/ritonavir
(ATV/r) 300/100 mg + 2 NRTIs QD (n=81) eller
efavirenz (EFV) 600 mg + 2 NRTIs QD(n=77).
Plasmanivåer av HIV-1 RNA uppmättes med
Roche Amplicor Ultrasensitive assay vid baseline,
dag 7, 14, 21 och 28 efter start av antiretroviral
behandling. Nedgången i log10 HIV-RNA jämfördes mellan grupperna.
Resultat Vid baseline var viral load (VL) i de tre
behandlingsarmarna i medel (CI95) 5.20 (5.025.38) (LPV/r), 5.12 (4.99-5.24) (ATV/r) and 5.19
(5.0-5.37) (EFV) log10 kopior/ml. Minskningen
i HIV-RNA från baseline till dag 28 var för respektive behandlingsarm i medel -2.40 (-2.55- 2.26), -2.17 (-2.29- -2.05) och -2.59 (-2.76- -

2.43) log10 kopior/ml för LPV/r, ATV/r och EFV.
Minskningen av HIV-RNA i plasma var signifikant
(p<0,05) större i EFV-armen vid alla tidpunkter
efter behandlingsstart jämfört med ATV/r-armen,
medan LPV/r-armen uppnådde likartade nivåer
från dag 21 och framåt. Minskningen av plasma
HIV-RNA var även större i LPV/r-armen än i ATV/rarmen, med statistisk signifikans från dag 14 till
21. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan
grupperna i ökning av antal CD4-celler.
Sammanfattning EFV + 2NRTIs gav upphov till
snabbare nedgång i HIV-RNA än LPV/r + 2NRTIs
och ATV/r + 2NRTIs. LPV/r gav i sin tur en
snabbare nedgång i virusnivåer än ATV/r. Den
kliniska betydelsen av observerade skillnader
i potens är oklar.
5P
FÄRRE DIAGNOSTISERADE FALL AV HIV
BLAND UNGA
Anders Blaxhult Läkare Avd för Epidemiologi,
Smittskyddsinstitutet, 171 82 Solna
Malin Arneborn Epidemiolog Avd för
Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet
Sharon Berenzon Kühlmann Biostatistiker
Smittskyddsinstitutet, Karolinska institutet
Bakgrund HIV fick i Sverige i början och mitten
på 1980 talet en snabb spridning framförallt
bland män som har sex med män (MSM) och
intravenösa missbrukare (IV) med ett par tusen
rapporterade fall. Antalet nyrapporterade fall av
hiv har därefter varierat men legat omkring 400
årligen. MSM och manliga IV står för ca 2/3 av
smitta som sker i Sverige. Till och med 2007 har
2073 svenskfödda MSM och 595 män smittade
genom sprutdelning diagnostiserats.
Metod För varje 10-års födelsekohort av män
(1930-39, 1940-49, etc.) födda i Sverige har den
kumulativa incidensen per födda beräknats för de
två angivna smittvägarna, dels för kalenderår för
diagnos och dels för ålder vid diagnos.
Resultat MSM. I början på 80-talet diagnostiserades den största andelen bland män födda på
40- och 50- talen. Nya diagnoser bland män födda
på 40-talet har minskat medan de fortsätter för
män födda på 50-talet. Smitta hos män födda på
60-talet började några år senare men har fortsatt
i en relativt hög takt och de är den grupp som
vid varje ålder haft den högsta andelen med en
hiv-diagnos. Födda på 70-talet har vid varje ålder
en lägre andel smittade än män födda på 60-talet.
Vid 28 års ålder har 67,8 per 100 000 födda på
60-talet en hiv diagnos genom smitta bland MSM
jämfört med 27,6 för män födda på 70-talet. IV.
I mitten på 80-talet diagnostiserades snabbt en
stor grupp män födda på 50-talet. Därefter har
andelen med hiv-diagnos i denna grupp fortsatt
att öka i en lägre men relativt konstant takt. Män
födda på 60- talet blev inte i samma utsträckning
smittade i den första fasen av epidemin utan har
hela tiden haft en lägre men relativt konstant
ökning av andelen smittade. Det är också framförallt män födda på 60-talet som har diagnostiserats före 25 års ålder. Män födda på 70-talet
har vid respektive åldrar diagnostiserats med hiv
i betydligt mindre grad än män födda på 50- och
60-talen. Till exempel hade vid 28 års ålder 1,9
per 100 000 födda på 70-talet en hiv-diagnos
genom IV smitta jämfört med 9,9 och 10,2 per
100 000 födda på 50 respektive 60 talen.
Sammanfattning Sammanfattningsvis ser man
både vad det gäller MSM och IV smitta att män
födda på 70-talet har en lägre andel med hivdiagnos vid respektive ålder jämfört med män
födda på 50- och 60- talen.

6P
SMITTSPÅRNING AV HIV/STI VIA INTERNET
– MÖJLIGT HITTA ANONYMA KONTAKTER
Marie-Louise Ingsäter Socionom
Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting
Rebecka Vyth Barmorska Smittskyddsenheten
Stockholms läns landsting
Ingela Berggren Läkare Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Bakgrund Hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) ökar i Sverige. Ett viktigt led i att
förhindra smittspridning är att hitta, testa och
eventuellt behandla sexuella kontakter till den
person som diagnostiserats. Enligt smittskyddslagen (SmL, SFS 2004: 168) är den läkare som
diagnostiserar en allmänfarlig sjukdom skyldig
att se till att smittspårning utförs. Användning av
Internet som forum för att hitta sexuell partner
blir allt vanligare. Om partnern förblir anonym,
finns endast en Internetadress vilket gör gängse
smittspårningsrutiner otillräckliga.
Metod Första halvåret 2007, utredde Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting (SME)
möjligheten att komma i kontakt med hiv/STIkontakter som anmäldes utan identitet men med
ett ”nickname”. SME letade upp vederbörandes
Internetadress och personen uppmanades ringa
ett uppgivet telefonnummer.Information lämnades
om att det gällde en sjukvårdsfråga. Om personen
ringde informerades denne om att han/hon kunde
ha smittats av hiv/STI, måste söka sjukvården för
provtagning och vart han/hon kunde vända sig.
Resultat Av 48 anonyma Internetkontakter kunde
40 kontaktas varav 31 via den uppgivna Internetadressen. Hälften svarade och fick information
om att de kunde vara smittade. Av dem som informerats fullföljde 82% med bekräftad provtagning.
Majoriteten (83%)av de rapporterade internetkontakterna var män som haft sex med män (MSM).
Endast fyra var kvinnor varav tre anonserat i par
med en man. Medianåldern för hiv-kontakterna
var 36 år (25-48 år)och för övriga STI-kontakter
29 år (21-52 år). Vanligaste diagnosen var klamydia 19 fall, därnäst hiv 17, gonorré 2 och syfilis
1 fall. Bland de 17 hiv-kontakterna var 16 MSM
och fyra av dessa var anmälda för en eller flera
andra diagnoser. Bland övriga STI-kontakter var
10(32%) anmälda för mer än en diagnos.
Sammanfattning Anonyma sexkontakter är en
känt riskutsatt grupp för såväl hiv som andra
STI. Smittspårning via Internet är angelägen
och bör införlivas i varje smittspårares arsenal
av möjliga åtgärder. Sexuellt explicita ”sajter”
används huvudsakligen av män och domineras
av annonser där man söker manlig partner. Att
via denna ”sajt” bli kontaktad av SME var förvånande för de flesta men oftast uppskattat vilket
bekräftas av att majoriteten fullföljde provtagning
när de väl fått information om att de varit utsatta
för smittrisk. Ökad uppmärksamhet på risker med
oskyddad sexuell kontakt med anonym partner är
nödvändig liksom preventivt målgruppsspecifikt
informationsarbete på berörda ”sajter”.
7P
MOTIVATIONSARBETET BLAND
DROGMISSBRUKARE I UPPSALA LÄN
KAN FÖRBÄTTRAS
Gunilla Ohlén smittskyddssjuksköterska
Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län
Johan Hedlund Smittskyddsjuksköterska
Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
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Göran Günter Infektionskliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bakgrund Narkotikamissbrukare är en socialt och
medicinskt mycket utsatt grupp med högre sjuklighet och dödlighet bland injektionsmissbrukare
jämfört med normalbefolkningen i motsvarande
åldersgrupper. Särskilt riskutsatt är missbrukaren
för smitta och sjukdom av hepatit C.
Metod Uppsala driver genom samarbetsorganet
”Uppsalamodellen mot narkotika” ett samarbetsprojekt mellan myndigheter syftande till ökad testning av narkotikamissbrukare för upptäckt av HIV
och hepatit A, B och C, smittspårning, vaccinering
mot hepatit A och B och motivationsarbete för
att förmå missbrukaren att avstå från narkotika
och särskilt injektionsmissbruk. Vi undersökte
hur missbrukares kontakt med beroendevården
fungerade hos dom som kommit i kontakt med
projektet samt i vilken omfattning de erbjudits
behandling av hepatit C.
Resultat 243 individer med drogmissbruk ingick
i studien och 145 uppgav injektionsmissbruk. Av
dessa hade 72 procent delat injektionsverktyg
med andra och 63 procent var anti-HCV positiva
mot bara 2 procent bland de som förnekade
injektionsmissbruk. Andelen injektionsmissbrukare som haft dokumenterad kontakt med
beroendevården före projektet var 17 procent
(n=25). Denna siffra steg till 24 procent (n=35)
efter kontakt med projektet. Två (2,2%) av de
91 HCV-positiva injektionsmissbrukarna hade
erbjudits behandling mot hepatit C. Av de 98
som ej injicerande narkotika hade ingen tagit
kontakt med beroendevården före eller kontakt
med projektet. Ingen hepatit C-behandling erbjöds
de två med hepatit C i denna grupp.
Sammanfattning Motivationsarbetet för ökad
kontakt med beroendevården måste förbättras
för både injicerande och icke-injicerande narkotikamissbrukare i Uppsala län. Ökad möjlighet
till behandling för hepatit C bör tillskapas för
missbrukare i länet.
8P
PARTNERSPÅRNINGSRESULTAT AV
KLAMYDIASMITTA I UPPSALA LÄN
Annie Ardung assistent Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Bodil Ardung smittskyddsjuksköterska
Smittskyddenheten, Landstinget i Uppsala län
Gunilla Ohlén smittskyddssjuksköterska
Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län
Pia Åhlund chefssekreterare
Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Bakgrund Sverige saknar ett nationellt screeningsprogram mot klamydia. Lokalt baserad
opportunistisk screening av unga vuxna kvinnor
understödd av lagstiftning avseende partnerspårning, testning och kostnadsfri behandling är
grunden för vår klamydiabekämpning. Mot bakgrund av den tilltagande klamydiaepidemin i vårt
land undersökte vi effekten av partnerspårningsinstrumentet i Uppsala län under 2007.
Metod Personer som i egenskap av uppgiven
kontakt vid smittspårning kallats till undersökning
men inte inställt sig anmäles till smittskyddsläkaren (3kap. 6§ SmL), liksom personer som
efter smittspårning inte kunnat identifieras eller
kontaktas (3 kap. 5§ SmL). Smittskyddsläkaren
följer upp dessa ärenden och vidtar åtgärder för
att finna smittkällan och personer som kan ha
utsatts för smittrisk.

Resultat 705 individer anmäldes till smittskyddsläkaren enligt ovanstående paragrafer. 218 (31%)
tillhörde annat län och överfördes till smittskyddsläkaren i dessa. 250 individer (36%) testade
sig efter uppmaning från smittskyddsläkaren
i Uppsala län. 237 individer kunde inte kallas
till testning då de inte kunde identifieras. Om vi
beräknar risken för klamydiasmitta till 0,7 kan
166 personer vara omedvetna om sin smitta och
i sin tur smitta andra.
Sammanfattning 237 personer (34% av samtliga)
som kontaktanmälts till smittskyddsläkaren
kunde ej testas för klamydia då de inte kunde
identifieras. Av dessa kan 166 individer vara
omedvetet smittade. Jämfört med totalt anmälda
fall av klamydia för 2007 vilket var 1612, kan den
faktiska siffran vara cirka 10% högre.
9P
KVINNOR MED ODIAGNOSTICERAD HEPATIT
C-INFEKTION EFTER FÖRLOSSNING KAN
SPÅRAS GENOM RIKTAD SCREENING
Magdalena Ydreborg Avdelningen för
Infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Kristoffer Hellstrand Avdelningen för
Infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Agneta Håkanson Smittskyddsenheten, Göteborg,
Västra Götaland
Ann Söderström Smittskyddsenheten, Göteborg,
Västra Götaland
Johan Westin Avdelningen för
Infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Martin Lagging Avdelningen för
Infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Bakgrund Sedan 1992 har det varit obligatoriskt
att testa alla blodgivare för antikroppar mot hepatit C virus (HCV). Nationella riktlinjer utarbetas
nu för att spåra personer som kan ha drabbats
av hepatit C genom blodtransfusion före 1992.
Pediatriska patienter prioriteras eftersom de kan
ha mer att vinna på att genomgå behandling.
Syftet med denna studie var att studera prevalensen av HCV-infektion hos nyligen testade
mottagare av blodtransfusion före 1992, att
karaktärisera dessa patienter och att utvärdera
potentiell nytta av att få diagnosen samt om de
skulle ha upptäckts med en strategi inriktad mot
pediatriska patienter.
Resultat Serum från 573 patienter (428 kvinnor
och 145 män) som erhållit blodtransfusion före
1992 testades för HCV från den 15 maj till den
30 september 2007 på Virologiska laboratoriet,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Åtta av dessa
(1,4%) hade positiva serologier; fem (0,9%) hade
detekterbart HCV-RNA indikerande aktiv HCVinfektion. Alla de identifierade patienterna var
kvinnor. Vanligaste indikation för transfusion
var blodförlust vid förlossning (n=4). Våra data
visar en högre förekomst av HCV hos dem som
erhållit blodtransfusion före 1992 än vad som
kan förväntas i den totala populationen (0.150.8%) Ingen av de 141 screenade patienterna
födda efter 1973 (d.v.s. pediatriska patienter vid
tidpunkten för blodtransfusion) hade antikroppar
mot HCV.
Sammanfattning Majoriteten av de identifierade
patienterna saknade kontraindikationer mot
behandling och kan därför anses ha nytta av
att infektionen upptäcktes. Majoriteten av de
patienter för vilka transfusionsorsak kunnat
klarläggas hade transfunderats på grund av
blodförlust i samband med förlossning. Denna
typ av patienter bör därför inkluderas i framtida
screeningprogram för hepatit C.

10P
EN KOMPLEX KOMMUNIKATION –
VÅRDGIVARES ERFARENHETER AV TOLKADE
VÅRDSAMTAL MED SOMALISKA PATIENTER
I TBC-VÅRDEN
Maissa Al-Adhami Avdelningen för Internationell
Hälsa, Karolinska Institutet
Beth Maina Ahlberg Skaraborgsinstitutet
Ingela Berggren Läkare Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Vinod Diwan Avdelningen för Internationell
Hälsa, Karolinska Institutet
Asli Kulane Avdelningen för Internationell Hälsa,
Karolinska Institutet
Bakgrund Stockholms län har sett en fortsatt
smittspridning av tuberkulos de senaste fem åren
Den etniska grupp i länet som är hårdast drabbad
är den somaliska gruppen, som i stor utsträckning
bor i invandrartäta, segregerade områden. Att
förstå den somaliska gruppens vårdmönster och
vilka faktorer som påverkar mötet med hälso- och
sjukvården är nödvändigt för att minska förekomsten av tuberkulos inom gruppen och förhindra
vidare smittspridning. Det uppskattas att mer
än hälften av alla somaliska patienter använder
tolk i mötet med TBC vården. Denna studie söker
klargöra hur vårdigvare upplever tolkens roll och
hur trepartssamtalet påverkar vårdmötet.
Metod Kvalitativa intervjuer med läkare och sjuksköterskor verksamma inom tuberkulosvården
och med lång erfarenhet av TBC utgjorde basen
för studien. Totalt deltog sex vårdgivare, fyra
läkare varav två kvinnor samt två sjuksköterskor,
en man och en kvinna, i intervjuer om 40-60
minuter som bandades, transkriberades och analyserades. Latent content analysis användes för
att ta fram manifesta och underliggande teman
via kodning av data och identifiering av sub-kategorier, kategorier, subteman och teman.
Resultat Det nuvarande tolksystemet anses
vara för styrt av trånga ekonomiska ramar. Detta
har lett till att kvalificerade, auktoriserade tolkar
lämnat vården. Kvalitén på tolksamtalet har
därmed urholkats. Brist på kompetens i tolkningarna ses som ett hinder för god vård eftersom
viktig information går förlorad både till och från
patienten. En professionell tolk som är närvarande i rummet ses som det bästa alternativet. Telefontolkningar upplevs som opersonliga,
begränsande och tekniskt krävande medan anhöriga som tolkar upplevs filtrera informationen i för
hög utsträckning. Hierarkier och könsaspekter
mellan tolk och patient kan vara försvårande
element och hindrar effektiv kommunikation. Även
med professionell tolk upplevs trepartssamtalet
som tidskrävande där vital information går förlorad. Framförallt mister vårdgivaren kontrollen över
vad som sägs och har därmed svårt att förmedla
förtroende för behandling och vård.
Sammanfattning Tolkade samtal fungerar otillfredsställande. Viktig information till och från
patienten går förlorad. Vårdgivare har svårt att
förmedla förtroende via tolk vilket påverkar kvalitet och resultat.
11P
TRO, VETANDE OCH ATTITYDER KRING
TUBERKULOS
Asli Kulane Avdelningen för Internationell Hälsa,
Karolinska Institutet
Beth Maina Ahlberg Skaraborgsinstitutet
Vinod Diwan Avdelningen för Internationell
Hälsa, Karolinska Institutet
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Ingela Berggren Läkare Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Bakgrund Tuberkulos (tbc) är fortsatt aktuell i
Sverige och invandrargrupper från högendemiska
områden som Somalia är särskilt drabbade. Det
är angeläget att förstå sociala, kulturella och
andra faktorer som kan påverka kontakten med
hälso-och sjukvården. Föreliggande studie fokuserar på invandrade personer från Somalia och
söker belysa tro, vetande och attityder kring tbc
och tbc-vården i Stockholm.
Metod Fokusgruppdiskussioner med totalt 34
vuxna somalier bosatta i Stockholm genomfördes mellan december 2007 och mars 2008.
Varje grupp bestod av 6-9 deltagare av samma
kön. De ämnena som diskuterades inkluderade
kunskap om tbc, dess orsak och behandling,
mötet med vården, tolkens roll samt hur män
och kvinnor uppfattade tuberkulosens sociala
konsekvenser; inställning gentemot tbc sjuka.
Fokusdiskussionerna varade i 1-2 timmar och
bandades. De modererades av en tvåspråkig
forskare (AK). Dessutom deltog en tvåspråkig
observatör. Banden transkriberades och översattes från somaliska till engelska. En forskare som
inte deltog i fokus-diskussionerna (BMA) och en
som deltog (AK), läste och analyserade den transkriberade texten oberoende av varandra samt
utvecklade teman som därefter diskuterades i
hela forskargruppen.
Resultat Uppfattningen om tbc påverkas av
stigma och migrationsrelaterade faktorer som
flätas samman. Vissa finns immanenta i gruppen
medan andra förvärvats under migrationsprocessen. Lungtbc uppfattas som en ärftlig sjukdom
medan icke-pulmonär tbc förknippades med
ankomst till Sverige. Latent tbc nämndes inte.
Direkt tillgång till tbc specialister föredrogs framför remiss via vårdcentral. Vid läkarbesök ges
ofta ofullständig information dels på grund av att
uttrycka tbc symptom är stigmatiserande men
även på grund av rädsla för arrestering och avvisning om tidigare lämnade uppgifter inte stämmer.
Screening och smittspårning av personer utan
symtom upplevs som en typ av förföljelse. Anhöriga icke-professionella tolkar föredrogs framför de
professionella som vården tillhandahåller.
Sammanfattning Invandrade patienters tro,
vetande och attityder rörande tbc påverkar i stor
utsträckning kontakten med berörd sjukvård.
Stigma och faktorer relaterade till migration
kan försvåra såväl diagnostik, behandling som
smittspårning vid tbc.
12P
ÄR SMITTSPRIDNING AV TUBERKULOS
VANLIGT FÖREKOMMANDE I VÄSTSVERIGE?
Erik Svensson Bakteriologiska laboratoriet,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Julie Millet Doktorand Institut Pasteur de
Guadeloupe, Abymes, Guadeloupe
Christina Welinder-Olsson Molekylärbiolog, PhD
Bakteriologiska laboratoriet,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Leif Dotevall Smittskyddsenheten,
Västra Götalandregionen och Infektionskliniken,
Salgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Martin Wahl Smittskyddsläkare
Smittskyddsenheten Göteborg Västra Götaland
Lars Grettve Lungenheten,
Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
Marianne Berndtson Lungenheten,
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Tryggve Månsson Lungenheten,
Skaraborgs sjukhus, Skövde

Harald Fjällbrant Läkare Lungmedicin och
allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Malin Ridell Professor Inst för biomedicin,
Göteborgs universitet
Nalin Rastogi M.Sc., Ph.D., D.Sc. Institut Pasteur
de Guadeloupe, Abymes, Guadeloupe
Bakgrund Incidensen av tuberkulos är låg i Sverige, men vi har en stor invandring från många
länder som ofta har en hög incidens. Det finns
därmed en ökad en risk för smittspridning. Under
de senaste åren har det etablerats en snabbare
metod, MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units) för epidemiologisk stamtypning av
tuberkelbakterier, som dessutom är enkelt jämförbara mellan olika laboratorier. Vi ville studera
smittspridningen av tuberkulos i Västsverige med
hjälp av moderna molekylärbiologisk metoder.
Metod Odlingsisolat av Mycobacterium tuberculosis-komplexet samlades in 2001 till 2005
för att studera den molekylära epidemiologin
och jämföra den med smittspårningsdata. Proven
kom huvudsakligen från Västra Götalandsregionen och Värmland. Genotypning utfördes med
de PCR-baserade metoderna 12-loci MIRU och
spoligotypning. Bägge metoderna ger numeriska
resultat. Data jämfördes med den internationella
databasen vid Pasteurinstitutet i Frankrike. De
molekylärepidemiologiska resultaten jämfördes
med den rutinmässigt insamlade smittspårningsinformationen.
Resultat Av de 357 isolaten kom 260 (73%) från
patienter som var födda utanför Sverige och 97
isolat (27%) från patienter födda i Sverige. Vid
kombinerad analys av MIRU- och spoligotypning
befanns 25% av isolaten ha identisk profil med
minst ett annat isolat, d.v.s. de bildade kluster.
Det fanns 30 sådana kluster som var och en
innehöll 2-10 stammar. Av stammarna från de
utlandsfödda tillhörde 27% något kluster, vilket
endast 20% av de som var födda i Sverige gjorde.
Motsvarande andelar när M. bovis BCG exkluderats var 27% och 14%. För att undersöka om det
skett någon spridning till den svenskfödda befolkningen undersöktes samtliga kluster som innehöll
någon svenskfödd. Endast ett fall av misstänkt
smitta identifierades. Detta kluster bestod av
enbart två äldre svenskar. Ingen smitta mellan
svenskfödda och utlandsfödda kunde påvisas.
Sammanfattning Epidemiologisk typning av
tuberkelbakterier med MIRU och spoligotypning
i kombination är väl fungerande metoder för
epidemiologisk stamtypning. Med dessa metoder
har flera kluster av varierande storlek påvisats.
Däremot har endast ett fall av misstänkt smitta
identifierats mellan två svenskfödda.

Antibiotika är ett selektivt läkemedel. Det innebär
att dess effekt är riktad mot främmande och
infekterade celler och inte mot våra egna celler.
Antibiotikaresistenta bakterier blir vanligare och
är idag ett stort problem. Resistensutvecklingen
gör att vi får färre lämpliga antibiotikum att välja
mellan eftersom nya antibiotikum inte tagit fram
i samma takt som resistensutvecklingen. Antibiotikaanvändningen och resistensutvecklingen
inom tandvården har inte studerats på samma
sätt som läkarnas antibiotikaförskrivning. Man
har emellertid tagit fram siffror på antibiotikadistributionen inom tandvården och sett att den
nationellt har ökat från år 2000. I dagsläget står
tandläkarna för 7% av all antibiotikaförskrivning.
Syftet med studien var att prospektivt kartlägga
användningen av antibiotika inom tandvården i
Uppsala län och studera om förskrivningen sker
efter de rekommendationer som finns.
Metod Formulär skickades ut till 19 tandläkarkliniker inom allmäntandvården i Uppsala län.
Dessa syftade i att få fram information om vilka
antibiotika, preparat och dos, som förskrevs och
för vilka indikationer. Även ett antal intervjuer
med tandläkare genomfördes.
Resultat De vanligaste indikationerna för systemisk behandling med antibiotika under kartläggningen var abscess och osteit. Som rekommenderat användes fenoxymetylpenicillin (PcV)
vid de flesta fall av systemisk behandling. Även
den korrekta doseringen användes. Antibiotikaprofylax användes övervägande till patienter med
ledprotes vilket strider mot tandläkarnas egna
rekommendationer. Förstahandsvalet amoxicillin var det vanligaste förekommande preparatet
som profylax.
Sammanfattning De slutsatser som kan dras
utifrån denna studie är följande: Antibiotikaanvändningen inom tandvården i Uppsala län har
varit nästintill oförändrad under perioden 20042007. De allra flesta förskrivningar skedde enligt
rekommendationerna. Dock skulle användningen
av antibiotika kunna bli ännu mer selektiv. Bland
annat kan användningen av profylax till patienter
med ledprotes reduceras och bör endast användas då ledoperationen skett inom tre månader
innan ett invasivt ingrepp hos tandläkaren.
14P
KOSTNAD FÖR LANDSTINGSÖVERGRIPANDE
SCREENINGPROGRAM FÖR UPPTÄCKT AV
MRSA INOM SLUTEN- OCH ÖPPENVÅRD I
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

13P
KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAANVÄNDNINGEN INOM TANDVÅRDEN I UPPSALA LÄN

Bodil Ardung smittskyddsjuksköterska Smittskyddenheten, Landstinget i Uppsala län
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Olle Aspevall Kliniskt mikrobiologi, Akademiska
laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karin Eriksson Avd. för farmakokinetik och
läkemedelsterapi, Uppsala universitet
Åsa Eklund Strama Uppsala län
Per Hartvig Institution för farmakologi och farmakoterapi, Farma, Köpenhamns universitet
Inger Tverin Strama Uppsala län
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Bakgrund I munhålan lever över 500 arter av
bakterier. Dessa bakterier orsakar inte alltid infektioner utan lever i balans med värdens normala
bakterieflora. En del mikroorganismer kan verka
som patogener om de kommer i kontakt med
blodomloppet, t.ex. vid invasiva ingrepp i munnen.
När kroppens immunförsvar är nedsatt kan dessa
mikroorganismer orsaka infektion i munnen.

Bakgrund Nosokomiala utbrott av MRSA har
beskrivits från olika delar av världen och MRSA
finns numera endemiskt på många sjukhus. I
Sverige är förekomsten ännu låg, även om flera
län drabbats av ett ökat antal fall av MRSA. För
att minimera risken för MRSA-spridning inom all
vård i Uppsala län pågår sedan november 2003
ett screeningprogram för MRSA.
Metod Samtliga vårdsökande i öppen och sluten
vård tillfrågades om de under de senaste 6 månaderna vårdats på sjukhus utanför Sverige eller i
Stockholms län. De som bejakade frågan screeningodlades från näsöppning, svalg och perineum
till en kostnad av 1200 kr per undersökning.
Resultat Under tidsperioden 1/11 2003 - 31/12
2006 togs sammanlagt 17 802 odlingar, 11 201
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på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 1637 på
Enköpings lasarett och 4964 inom primärvården.
Sammanlagt har 85 personer med MRSA anmälts
till Smittskyddsläkaren. Det kostar naturligtvis
pengar att utföra detta stora antal odlingar, drygt
2,2 miljoner kronor per år.
Sammanfattning Det är mycket troligt att vårt
handlingsprogram tillsammans med införandet av
basala hygienrutiner, för all vårdpersonal i länet,
har medverkat till att inte någon smittspridning
skett. Vid ett MRSA-utbrott stiger kostnaderna
mycket snabbt. Under 10 månader 2005 kostade
ett utbrott av MRSA i Östergötland drygt 3,5
miljoner kronor och ca 80 personer smittades
under samma tid.
15P
ANTIBIOTIKARESISTENS HOS
URINVÄGSPATOGENER INOM SÄRSKILDA
BOENDEN I UPPSALA LÄN
Åsa Eklund Strama Uppsala län
Inger Tverin Strama Uppsala län
Per Hartvig Institution för farmakologi och
farmakoterapi, Farma, Köpenhamns universitet
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Bakgrund Särskilda boenden anses vara en
riskmiljö för uppkomst och spridning av resistenta
bakterier på grund av hög individtäthet i kombination med hög antibiotika-användning. Resistensläget på särskilda boenden i Sverige har ej
studerats tidigare. Flertalet studier har visat att
urinvägsinfektion (UVI) är den dominerande infektionstypen inom särskilda boenden och att kinoloner och trimetoprim är vanligt använda antibiotika.
I senaste SWEDRES-rapporten (2007) visar data
från svenska urinvägsisolat att trimetoprimresistensen hos E.coli har ökat från 10 till 17,5%
under 2001-2007 och att kinolonresistensen
ökat från några få procent till 12% under samma
tidsperiod. Syftet med studien var att kartlägga
antibiotikaresistensen hos urinvägspatogener på
särskilda boenden i Uppsala län.
Metod Sjuksköterskor vid 18 särskilda boenden
med totalt 965 individer i Uppsala län ombads
att registrera samtliga urinvägsinfektioner och
vid varje episod ta en urinodling före start av
antibiotikabehandling. Urinproven sändes till
bakteriologiskt laboratorium för art- och resistensbestämning.
Resultat Under hösten 2006 till våren 2008
odlades 92 urinprov från patienter med symtom
på UVI. E.coli var den dominerande patogenen
(41%) följt av Enterobacter cloacae och Proteus
mirabilis (4% vardera). 12% av odlingarna visade
växt av flera arter i låga antal och 11% visade
ingen växt. Resistensen hos E.coli var 32% för
ampicillin, 11% för trimetoprim, 8% för kinoloner
samt 3% för mecillinam. Inga cefalosporin- eller
nitrofurantoinresistenta isolat förekom.
Sammanfattning Resultaten indikerar att resistensläget hos E.coli i särskilda boenden i Uppsala län inte tycks vara högre än i riket. Ytterligare studier krävs för att bekräfta ett relativt
gynnsamt resistensläge. Anmärkningsvärt är
att 23% av urinodlingarna inte visade signifikant
bakterieväxt.
16P
KARTLÄGGNING AV KINOLONFÖRSKRIVNING
INOM PRIMÄRVÅRDEN I UPPSALA LÄN
Pernilla Roholm Avd. för farmakokinetik och
läkemedelsterapi, Uppsala universitet
Åsa Eklund Strama Uppsala län
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Inger Tverin Strama Uppsala län
Ove Andersson Strama Uppsala län
Per Hartvig Institution för farmakologi och
farmakoterapi, Farma, Köpenhamns universitet
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Bakgrund Kinoloner är bland de viktigaste antibiotikagrupper vi har idag för att behandla allvarliga infektioner. Under de senaste tio åren har
kinolonresistensen ökat från några få procent
till 12% i Sverige. Användning av kinoloner är en
känd riskfaktor för Clostridium difficile-associerad
diarré och selektion av multiresistenta bakterier
som MRSA, VRE och ESBL. Kinolonerna är därtill
miljöskadliga eftersom de utsöndras oförändrade
från kroppen ut i miljön där de kan vara biologiskt
aktiva under mycket lång tid. Syftet med studien
var att kartlägga förskrivningsorsaker för kinolonpreparat inom primärvården i Uppsala län. Resultaten kommer att användas i Stramas fortsatta
arbete att förbättra antibiotikaanvändningen inom
primärvården i länet.
Metod Data över förskrivna kinoloner under
december 2007 hämtades från landstingets
journaldatasystem. Utifrån detta gjordes en journalgenomgång för att identifiera patientdata och
förskrivningsorsaker. Resultaten jämfördes sedan
med lokala behandlingsrekommendationer.
Resultat Under december 2007 förskrevs kinoloner vid 228 tillfällen inom primärvården i Uppsala
län. Diagnos kunde kopplas till 92% av förskrivningarna. I övriga fall var dokumentationen bristfällig och förskrivningsorsak kunde inte utläsas.
Cystit var den dominerade diagnosen både för
män (67%) och kvinnor (63%). Av förskrivningarna
vid diagnosen cystit var 49% kvinnor. Förskrivningarna utgjordes av 61% ciprofloxacin och 39%
norfloxacin.
Sammanfattning Kinoloner har ingen plats i
behandlingen av okomplicerad cystit hos kvinnor
utan bör reserveras för allvarligare infektioner.
Norfloxacin anses vara mer resistensdrivande än
ciprofloxacin, ha sämre effekt på gramnegativa
bakterier och inte längre någon fördel prismässigt
varför ciprofloxacin bör väljas då man överväger
behandling med kinoloner. På grund av den
tilltagande resistensen bör kinoloner användas
restriktivt och resultaten visar att ytterligare
fortbildning om kinoloner och behandling av
urinvägsinfektioner behövs.
17P
KARTLÄGGNING AV TETRACYKLINFÖRSKRIVNING INOM PRIMÄRVÅRDEN I UPPSALA LÄN
Ann-Sophie Redlig Avd. för farmakokinetik och
läkemedelsterapi, Uppsala universitet
Åsa Eklund Strama Uppsala län
Inger Tverin Strama Uppsala län
Ove Andersson Strama Uppsala län
Per Hartvig Institution för farmakologi och
farmakoterapi, Farma, Köpenhamns universitet
Staffan Sylvan Smittskyddsenheten,
Landstinget i Uppsala län
Bakgrund Tetracykliner är den näst största gruppen antibiotika som förskrivs inom den öppna
vården i Sverige. De är troligen en av de mest
överförbrukade antibiotikagrupperna och en
ökande resistensutveckling mot tetracykliner har
noterats. Syftet med studien var att kartlägga
förskrivningsorsaker för tetracykliner inom primärvården i Uppsala län. Dessa data kommer
sedan att ligga till grund för Stramas fortsatta
arbete att optimera förskrivningen av antibiotika
inom primärvården i länet.

Metod Data över förskrivna tetracykliner i december 2007 hämtades från landstingets journaldatasystem. Utifrån detta gjordes en journalgenomgång för att identifiera patientdata och
förskrivningsorsaker. Resultaten jämfördes sedan
med lokala behandlings-rekommendationer och
godkända indikationer för tetracykliner.
Resultat Totalt 250 tetracyklinförskrivningar
granskades. Förskrivningsorsak kunde kopplas
till 89% av förskrivningarna. Den vanligaste
indikationen var ospecificerad luftvägsinfektion
(23%). Akut sinuit dominerade bland de enskilda
diagnoserna (16%), följt av akut bronkit (12%)
och pneumoni (6%). Akne, akut exacerbation av
kronisk obstruktiv lungsjukdom och borreliainfektion utgjorde 5% vardera av förskrivningarna
och klamydiainfektion 2%. Doxyferm® (doxycyklin)
stod för 93% av förskrivningarna.
Sammanfattning Tetracykliner förskrevs i stor
utsträckning vid diagnoser där antibiotika ej
rekommenderas såsom ospecificerade luftvägsinfektioner och akut bronkit. Vid akut bakteriell
sinuit är tetracykliner andrahandsval men studien
visade att de förskrevs när det inte var indicerat.
Resultaten indikerar att ytterligare fortbildning
om tetracykliner och antibiotikabehandling av
luftvägsinfektioner behövs.
18P
VARFÖR SÅNT VÄSEN OM ANTIBIOTIKA I
HALLAND?
Olof Thompson Infektionskliniken, Halmstad
Björn Johansson Apotekare
Läkemedelskommittén, Halland
Mats Erntell Infektionskliniken och Smittskydd
Halland
Bakgrund Strama Halland tillika Läkemedelskommitténs terapigrupp för infektionssjukdomar
följer regelbundet förskrivningen av antibiotika i
sluten och öppen vård. Antibiotikaförskrivningen
i öppen vård har följt den nationella utvecklingen
och minskade kontinuerligt fram till 2004. Förskrivningen i Halland har legat relativt högt i
förhållande till andra län. Från 2005 noterades
en begynnande ökning. Under första kvartalet
2007 stegrades ökningstakten brant till 15 %. En
intensivare uppföljning och fördjupad analys av
förändringarna i förskrivningen inleddes. Frågan
uppkom om den organisatoriska förändringen
– införandet av Vårdval Halland – kunde vara
orsaken.
Metod Strama inledde en fördjupad analys av
lokala förskrivningsdata från Apoteket AB liksom
nationell statistik från Strama. Data i form av
mängd förskrivna recept/1000 invånare/dag
och i DDD/1000 inv/dag per åldersgrupper,
preparatgrupper, kommun och per vårdenhet
inom Vårdval Halland respektive från sluten
vård. Försök gjordes till analys av förändringar
i sjukligheten. I december 2007 presenterades
materialet i ett utskick till varje primärvårdsläkare inom Vårdval Halland. Alla inbjöds att
kommentera utvecklingen och till dialogmöten
under vårvintern 2008. Frågan fick stor medial
uppmärksamhet.
Resultat Förskrivningen ökade redan i augusti
2006. Ökningen under vintern fortsatte och
för helåret 2007 blev den +5,6%. Från 2004
var ökningen 13,7% i recipen/1000 inv. Förskrivningen i de olika kommunerna visade stor
spridning med en ökningstakt från 2004 på
0–20%. Spridningen mellan kommunerna i
antal förskrivna recept/1000 inv. var 60% 2007.
Ökningen var kraftigast för gruppen barn 0–4
år, 11%, men var tydlig i alla åldersgrupper. Till

barngruppen 0–4 år, förskrevs 800 recept/1000
inv, den största förskrivningen i landet. Ökningen
härrörde från primärvården och utgjordes av luftvägsantibiotika, PcV, tetracyklin och amoxicillin.
Förskrivningen vid olika jämförbara vårdenheter
visade stor variation, +100% i antal recept/1000
besök. De första 4 månaderna 2008 visar en
kraftig nedgång (-30%) i förskrivningen till de
minsta barnen medan den totala förskrivningen
minskade 12%.
Sammanfattning Kraftiga svängningar i den
totala förskrivningen har ägt rum i Halland
2006–2008, som läkarna själva var omedvetna
om. Information, dialog, utbildning, medial uppmärksamhet och fortsatt uppföljning har gjort
alla medvetna om en stor överförskrivning. Olika
orsaker kan ligga bakom men en isolerad effekt
av organisationsförändringen är inte sannolik.
19P
BLODODLING VID LINDRIG PNEUMONI
– VAD GER DET?
Lars Eriksson Infektionskliniken Östergötland,
Vrinnevisjukhuset, 60182 Norrköping
Teres Samuelsson Onkologiska kliniken,
US, Linköping
Karin Johansson vårdenhetschef/ssk
Akutkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Bakgrund Samhällsförvärvad pneumoni (CAP)
kan ha mycket skiftande svårighetsgrad och det
är viktigt att anpassa vårdinsatserna därefter.
Det finns flera system för att värdera svårighetsgraden vid pneumoni. Infektionsläkarföreningen
rekommenderar det s k CRB-65 där bedömning
av nytillkommen konfusion/sänkt medvetande,
andningsfrekvens, blodtryck och ålder kan summeras till 0-4 poäng. Mortaliteten ökar med
stigande poäng. 0-1 poäng anges som lindrig
CAP. Odlingar från blod och luftvägar skall, enligt
infektionsläkarföreningens vårdprogram, tas på
alla sjukhusvårdade patienter med CAP. Positiv
blododling har högt informationsvärde såväl i det
enskilda fallet som epidemiologiskt. Bakteriemi
hos patienter med CAP anses vara prognostiskt
ogynnsamt. Rimligtvis bör därför patienter med
lindrig CAP ha växt i blodet mer sällan än de med
svår. Syftet med denna studie är att undersöka
huruvida patienter med lindrig CAP har positiva
blododlingar och försöka värdera informationvärdet av dessa?
Metod Vuxna sjukhusvårdade patienter med
CAP som har CRB-65-bedömts och blododlats
vid inkomsten till sjukhuset i Norrköping har
inkluderats. Utfall av blododlingar har relaterats
till antal poäng enligt CRB-65 och utfall av luftvägsodlingar.
Resultat 121 patienter har inkluderats varav
21 hade antibiotikabehandlats före inkomsten.
Av de 100 obehandlade var blododling positiv
hos 13. I gruppen med 0 CRB-65-poäng var
10% (2/20), och i gruppen med 1 poäng var
12% (4/33) blododlingspositiva. Vid lindrig CAP
således 11% blododlingspositivitet. Av samtliga
121 patienterna hade 102 även odlats från luftvägarna (nasoph och/eller sputum). Hos dessa 102
patienter utföll blododling positivt hos 6 patienter
där diagnos ej erhölls med luftvägsodling. Dessa
patienter hade 0, 1, 2 eller 3 poäng enligt CRB65. Av de 21 patienter som erhållit antibiotika
före inkomsten hade ingen positiv blododling.
19 av dessa hade odlats från luftvägarna varav
7 hade pos odling.
Sammanfattning Blododling kan bli positiv även
hos lindriga sjukhusvårdade CAP. Vid CAP kan
blododling utfalla positivt trots att luftvägsodling

är negativ. Av de totala antalet pat med bakteriemi var blododlingsresultatet nödvändigt för
etiologi i 50%. Om detta gäller även gruppen lindrig CAP törs vi ej uttala oss om pga materialets
ringa storlek. Av de 21 patienter som påbörjat
antibiotikabehandling före inkomst till sjukhus
hade ingen patient växt i blododling. Däremot
utföll luftvägsodling positivt i några fall trots
påbörjad antibiotikabehandling.
20P
ANTIKROPPSSVAR HOS PATIENTER MED
INVASIV STAPHYLOCOCCUS AUREUS
(ISA) INFEKTIONER OCH FRISKA
KONTROLLPERSONER
Gunnar Jacobsson Infektionskliniken
Skaraborgs sjukhus Skövde
Patricia Colque-Navarro Dep. for Microbiology,
Tumor- and Cellbiology, Karolinska Institutet,
Stockholm
Erik Gustavsson Institutionen för hälsa,
Skövde Högskola, Skövde
Rune Andersson FoU-avd.,
Skaraborgs sjukhus, Skövde
Roland Möllby Dep. for Microbiology, Tumor- and
Cellbiology, Karolinska Institutet, Stockholm
Bakgrund Antikroppssvaret mot SA har varit
föremål för flera studier. Det saknas dock undersökningar av patienter med invasiv sjukdom där
klinisk diagnos och prognos är väl beskrivna,
samt där upprepad provtagning utförts och jämförts med antikroppsnivåer hos friska.
Metod Vi genomförde en prospektiv studie mellan
mars 2003 och februari 2005 av konsekutiva
patienter med ISA, och friska kontrollpersoner.
Antikroppssvaret bestämdes vid diagnos (n=96),
vid behandlingsavslut (n=71,) och i konvalescensprov en månad senare (n=51). Hos 115 friska
kontrollpersoner kontrollerade vi bärarskap för
SA med nasofarynxodling och ett serumprov
togs. Majoriteten av såväl patienter som kontrollpersoner var äldre (>65 år). Vi undersökte
antikroppssvaret vid 4 olika spädningssteg mot
8 olika SA-antigen: teikonsyra (TA), alfatoxin (AT),
lipas, clumping factor (Clf), extracellulärt fibrinogenbindande protein (Efb), toxic shock syndrom
toxin-1 (TSST-1), stafylokock enterotoxin A (SEA),
samt exfoliatin toxin (EF) i en in-house indirekt
IgG ELISA.
Resultat Hos kontrollpersonerna med bärarskap
av SA (n=26, 23%) var antikroppsnivåerna signifikant högre för följande antigen: TA, AT, lipas, SEA
och TSST-1. Det vanligaste antikroppssvaret hos
patienterna var en ökning av nivåerna mellan diagnos och avslut av terapin. Hos patientgruppen
som helhet var antikroppsnivåerna vid diagnos,
behandlingsavslut och konvalescens signifikant
högre än kontrollgruppen för antigenerna TA, AT
och lipas. För antigenen Clf och TSST-1 konstaterades högre nivåer vid behandlingsavslut. Flera
antigen med signifikant reducerade titrar identifierades hos patienter som dog (mortalitet dag
28, n=10): Clf, Efb, SEA och EF. Patienter med
osteomyelit uppvisade signifikant stegrade nivåer
mot antigenerna TA, Efb, och SEA. Hos patienter
med kollagenos var titrarna mot hälften av antigenen reducerad. Ingen skillnad sågs generellt
i antikroppshalter mellan patienter yngre än 65
år och 65 år och äldre.
Sammanfattning Tidigare har det rapporterats
om reducerade antikroppstitrar mot flera antigen
hos patienter med SA-infektion. Tyvärr har man
i dessa undersökningar inte presenterat uppgifter om prognos och svårighetsgrad och typ av
infektion. Genom att undersöka antikroppssvaret

hos olika väldefinierade diagnosgrupper kan vi
identifiera patienter med sämre prognos och i
behov av intensiva behandlingsinsatser.
21P
UTVÄRDERING AV NYA LOKALA RIKTLINJER
FÖR ANTIBIOTIKABEHANDLING I SLUTENVÅRD MED PUNKTPREVALENSSTUDIER,
ANTIBIOTIKAREKVIRERING OCH PÅGÅENDE
ANTIBIOTIKABEHANDLING HOS PATIENTER
MED POSITIVA BLODODLINGSFYND
Lisa Labbé Läkare Infektionskliniken,
Länssjukhuset, Kalmar
Per-Åke Jarnheimer Läkare Infektionskliniken,
Länssjukhuset, Kalmar
Jonas Bonnedahl Läkare Avd för Klinisk
Mikrobiologi och Vårdhygien och
Infektionskliniken, Länssjukhuset, Kalmar
Fredrika Hedebäck Apotekare Apoteket,
Länssjukhuset, Kalmar
Annika Wistedt Läkare Avd för Klinisk
Mikrobiologi och Vårdhygien, Kalmar
Thomas Schön Läkare Avd för Klinisk
Mikrobiologi och Vårdhygien, Kalmar
Bakgrund För att möta det växande hotet av multiresistenta bakterier har lokala riktlinjer för antibiotikabehandling av akuta infektionssjukdomar
införts på flera ställen i landet. Det finns dock
få rapporterade systematiska utvärderingar av
dessa interventioner. Vid årsskiftet 2007/2008
infördes nya riktlinjer för antibiotikabehandling
inom slutenvården i Kalmar län. Riktlinjerna uppmanade till ökad användning av bensylpenicillin
(PcG)och minskad användning av cefalosporiner
och kinoloner vid empirisk behandling av akuta
infektioner. Om användning av cefalosporiner
ändå var nödvändig rekommenderades cefotaxim
framför cefuroxim. STRAMA föreläste om de
nya riktlinjerna för länets samtliga läkare inom
slutenvården och läkarna försågs med kort där
de nya riktlinjerna sammanfattades.
Metod Följsamheten till de nya riktlinjerna
utvärderades med tre metoder: Slutenvårdens
rekvirering av antibiotika före och efter interventionen hämtades från Apoteket AB:s databas
Xplain. Pågående antibiotikabehandling hos 239
patienter med positiva blododlingsfynd (n=501)
studerades under en tremånadersperiod efter
interventionen och jämfördes med 65 patienter
under en månads tid före interventionen (n=146).
Dessutom utfördes en punktprevalensstudie i
hela länet före och efter interventionen. Denna
studie är under analys.
Resultat Totalt sett noterades inom slutenvården
en tydlig minskning av rekvirerad mängd cefuroxim under halvåret efter interventionen. Rekvireringen av cefotaxim, piperacillin/tazobactam
och bensylpenicillin ökade medan kinolonerna låg
väsentligen oförändrade. Då pågående antibiotikabehandling hos patienter med positiva blododlingar studerades före och efter interventionen
noterades en tendens till stigande PcG-användning (2% före vs 8% efter) och minskande total
användning av cefotaxim och cefuroxim (48 vs
37%). Andelen patienter som behandlades med
cefotaxim ökade från 6 till 35% och cefuroxim
minskade från 42 till 1%.
Sammanfattning Vid utvärdering av de nya antibiotikariktlinjerna noterades ett nästan komplett
skifte från cefuroxim till cefotaxim med de olika
utvärderingsmetoderna. Både i uppföljning av
positiva blododlingar och i den mängd antibiotika som rekvirerades noterades en tendens till
ökning av andelen PcG-behandlade patienter.
För att genomslaget av en intervention skall bli
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optimal krävs sannolikt kontinuerlig och systematisk uppföljning med flera olika metoder samt,
inte minst, återkoppling till verksamheterna på
kliniknivå.
22P
VIBRIO CHOLERAE O139
REQUIRES NEITHER CAPSULE NOR
LIPOPOLYSACCHARIDE O SIDE CHAIN
TO GROW INSIDE ACANTHAMOEBA
CASTELLANII
Hadi Abd Dr. Med. Sci., Mikrobiolg SMI/KCB
Amir Saeed PhD student, BMA Karolinska
Insititutet, Klinisk mikrobiologi
Andrej Weintraub professor Karolinska
Institutet, Klinisk mikrobiologi
Gunnar Sandström Dr. Med. Sci., Professor
Karolinska Institutet, Klinisk mikrobiologi och
SMI/KCB
Bakgrund Objectives: Vibrio cholerae, the causative agent of cholera, has the ability to grow
and survive in the aquatic free-living amoeba
Acanthamoeba castellanii. The aim of the present study was to examine the ability of the
clinical isolate V. cholerae O139 MO10 and its
mutant strains lacking capsule (strain M010T4) or both capsule and lipopolysaccharide
(LPS) O side chain (strain Bengal-2R) to grow
in A. castellanii and to determine the effect of
bacterial capsule and LPS O side chain on the
intracellular growth.
Metod Methods: A. castellanii and V. cholerae
strains were alone and co-cultivated for two
weeks. Gentamicin assay was used to kill extracellular bacteria to detect growth of intracellular
V. cholerae in the amoeba cells. Erythrosine stain
and viable count were utilized to estimate numbers of viable amoebae and bacteria. Electron
microscopy was used to visualize intracellular
localisation of the bacteria and statistical analysis performed for significant differences between alone and co-cultivated microorganisms.
Resultat Results: The number of A. castellanii
increased ten-fold in absence or presence of
each of V. cholerae O139 MO10, MO10-T4 and
Bengal-2R strains. Growth of A. castellanii in
absence or presence of V. cholerae O139 strains
did not show any statistically significant (t-test,
p> 0.05). V. cholerae strains in presence of A.
castellanii showed an enhanced growth and they
survived for more than two weeks. V. cholerae
strains in absence of amoebae decrease to nondetectable levels after five days. Student’s t-test
showed a significant statistical difference in the
growth of the bacteria in the absence or presence
of A. castellanii (p <0.0001). Viable counts of
engulfed V. cholerae increased intracellularly
to 103 CFU/mL after 24h and to 105 CFU/mL
after 48h, respectively. The intracellular bacteria
survived for more than two weeks. χ2 test did not
show any statistical difference in the intracellular
growth of V. cholerae strains (p = 0.999). The
intracellular localization of the bacteria was seen
in the cytoplasm of trophozoites a few hours after
co-cultivation. Multiplication of bacterial cells
occurred in the cytoplasm of trophozoites one
day after co-cultivation. Moreover, bacteria were
found in the cysts of A. castellanii seven days
after co-cultivation.
Sammanfattning Conclusions: Association of V.
cholerae O139 MO10 strains with A. castellanii
did not inhibit growth of the amoeba whereas the
association enhanced growth and survival of the
bacteria. V. cholerae O139 MO10 and its capsule
or LPS mutants grew inside A. castellanii. Neither

the capsule nor the LPS O side chain was found
to play any important role in the interaction with
A. castellanii disclosing the ability of V. cholerae
O139 to multiply and survive inside A. castellanii
as well as the role of A. castellanii as environmental hosts for V. cholerae.
23P
UTBROTT AV EXTENSIVT RESISTENT
ESBL-BILDANDE ESCHERICHIA COLI I
KRISTIANSTAD
Rolf Alsterlund Dr Infektionskliniken,
Kristianstad
Barbro Carlsson Dr Kliniskt mikrobiologiska
laboratoriet, Kristianstad
Lena Gezelius BMA Avdelningen för bakteriologi,
Smittskyddsinstitutet
Sara Haeggman Mikrobiolog
Avdelningen för bakteriologi,
Smittskyddsinstitutet
Barbro Olsson-Liljequist Docent
Avdelningen för bakteriologi,
Smittskyddsinstitutet
Bakgrund ESBL-bildande enterobakterier sprider sig globalt. I Sverige är frekvensen låg men
stigande. Två nosokomiala utbrott är tidigare
beskrivna i landet. Vi beskriver ett utbrott av en
extensivt resistent ESBL-bildande Escherichia
coli (resistent mot tredje generationens cefalosporiner (3GC), aminoglykosider, kinoloner och
trimetoprimsulfa) knutet till Centralsjukhuset i
Kristianstad och ett äldreboende.
Metod Kliniska bakterieisolat art- och resistensbestäms på bakteriologiska laboratoriet i
Kristianstad. ESBL-aktivitet bestäms med klavulansyresynergitest. Screening för kolonisation
med ESBL-bildande bakterier i rectum/feces
initierades under utbrottet med Juhlins medium
kombinerat med en 30 ug aztreonamdisk. Isolat
från alla patienter med extensivt resistent E coli
och ett slumpmässigt urval av andra 3GC-resistenta isolat under perioden september 2005
till maj 2007 sändes till Smittskyddsinstitutet
för konfirmation (PCR för CTX-M-, TEM-, OXA- och
SHV-betalaktamas), sekvensering av CTX-M-gen,
och typning med PFGE. Hösten 2005 och våren
2006 gjordes smittförebyggande interventioner
på sjukhuset, bl a stängdes en infektionsavdelning temporärt. Rutinmässiga in- och utodlingar
på patienter på infektionsavdelningen initierades.
Patienter med extensivt resistent E coli följs långsiktigt med prover från rectum/feces och urin.
Resultat Mellan september 2005 och maj 2007
undersöktes 3GC-resistenta E coli från 68 individer vid SMI. Isolaten från 42 individer var
extensivt resistenta. Mellan 27 av individerna,
23 kvinnor och fyra män, fanns ett samband:
Tjugoen var vårdade på samma infektionsavdelning på sjukhuset medan sex var vårdtagare
på ett äldreboende eller en medicinavdelning,
båda med patientutbyte med infektionsavdelningen, eller anhöriga till smittbärare. Isolat
från de 27 fallen hade snarlika PFGE-mönster
(A) och bildade CTX-M-15 ESBL. Alla utom ett
var extensivt resistenta. Övriga isolat utom tre
hade PFGE-mönster som ej var lika A. Efter juli
2006 har inga nysmittade fall med anknytning till
utbrottet påträffats. Fem av 200 patienter hösten
2006 var bärare av ESBL-bildande bakterier
redan vid inläggning på infektionsavdelningen.
Hittills längsta observerade tid för bärarskap
är 26 månader.
Sammanfattning Ett utbrott av ESBL-bildande E
coli hösten 2005 och våren 2006 omfattande 27

fall. Uppföljning av patienter har hittills visat en
längsta tid för bärarskap av 26 månader. Hösten
2006 hade 2,5% av patienter på infektionsavdelning ESBL-bildande bakterier vid inkomst.
24P
GENOTYPISK ANALYS AV ESBL (EXTENDEDSPECTRUM BETALACTAMASE)-GENER OCH
ARTBESTÄMNING AV ESBL-PRODUCERANDE
ENTEROBACTERIACEA MED DNAJ. EN PILOTSTUDIE FRÅN GÖTEBORG
Nahid Karami Mikrobiolog CCUG-klinisk
Bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Christina Åhrén Docent,Överläkare
Infektionshygien,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Edward Moore Adj. professor CCUG-klinisk
Bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Bakgrund Sedan några år tillbaka har antalet
resistenta gramnegativa tarmbakterier som producerar extended spectrum beta-lactamase (ESBL)enzym ökat kraftigt både i sjukhus miljön och i
samhället. ESBL påvisades först hos Escherichia
coli och Klebsiella pneumoniae, men har även
detekterats hos Salmonella, Proteus, Enterobacter, Serratia och Pseudomonas spp. ESBLproducerande bakterier förekommer allt oftare
vid allvarliga infektioner och även dödsfall har
rapporteras. Det finns fyra huvudgrupper av
ESBL enzymer; TEM, SHV, OXA och CTX-M där det
sistnämnda är det mest vanligt förekommande.
dnaJ är en mycket konserverad ”housekeeping
gene” som deltar i syntesen av ”heat shock
protein” och förekommer i alla mikroorganismer.
Med partiell sekvensering av dnaJ kan man få en
högre upplösning mellan arterna inom Enterobactericea-familjen än med 16S rDNA.
Metod Mellan november 2007 och mars 2008
analyserades 50 gramnegativa isolat med
ESBL-fenotyp från Bakteriologiska laboratoriet
i Göteborg. Proverna kom huvudsakligen från
urinvägarna. Alla isolat med nedsatt känslighet för cefotaxim eller ceftazidim i diskdiffusion bekräftades med E-test för cefotaxim eller
ceftazidim med och utan klavulansyra. All isolat
analyserades med dnaJ för artbestämning och
screenades med en multiplex PCR för olika ESBL
gener. CTX-M positiva isolat analyserades med
PCR för CTX-M subgrupper; CTX-M-1, CTX-M-2
och CTX-M-9.
Resultat dnaJ-sekvensering kunde artbestämma
all isolat till E. coli (n= 48) eller K. pneumonia
(n=2). Fyrtiosju isolat (94%) bar CTX-M genen,
varav 83% (39/47) hade genen tillhörande CTXM-grupp 1 och 17% CTX-M-grupp 9. Inget E. coli
isolat tillhörde CTX-M-grupp 2. En av K. pneumonia tillhörde CTX-M-grupp 1 och den andra grupp
2. Mer än två tredjedelar av CTX-M positiva hade
antingen TEM eller OXA gener. Femton procent
hade CTX-M i kombination med TEM och OXA.
Sammanfattning Med genotypisk analys av dnaJ
kunde vi artbestämma alla isolat och även dela
in alla E. coli -isolat i 5 dnaJ-typer, vilken kan ge
en viss grad av differentiering mellan ESBL-producerande E. coli-isolat. ESBL isolat med CTX-M
typ var den mest vanligt förekommande och en
stor del av dessa tillhörde CTX-M grupp 1.
25P
ESBL-BÄRARSKAP I FAECES HOS
PATIENTER MED DIARRÉER EFTER
UTLANDSVISTELSE
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Johan Tham Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset MAS
Eva Melander Klinisk mikrobiologi,
Universitetssjukhuset MAS
Mats Walder Läkare Klinisk mikrobiologi,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Jonas Ahl Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Inga Odenholt Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset MAS
Bakgrund Gramnegativa tarmbakterier (E. coli
m.fl) som producerar enzymet Extended Spectrum
BetaLakatamas (ESBL) har de senaste åren blivit
alltmer vanliga i Sverige och utgör ett hot mot
sjukvården. Miljöer med hög antibiotikaanvändning utgör en risk för selektion av ESBL. Särskilt
selekterande är cefalosporiner och kinoloner.
Andra riskfaktorer är sjukhemsvistelse, långvarig
sjukhusvistelse, intensivvård, dåligt nutritionsstatus, katetrar, svår bakomliggande sjukdom och
nyligen genomgången kirurgi. Antibiotikaförskrivningen i Sverige är låg med internationella mått
mätt. I t.ex. Sydeuropa, Asien och Sydmerika är
användningen av antibiotika generellt sett högre
än i Sverige och användningen av kinoloner är
betydligt vanligare. I dessa områden är förekomsten av enterobacteriaceae med ESBL betydligt
högre. Totala antalet turistresor har i världen ökat
sista två åren från 800 till 900 miljoner resor. Ex.
har svenskar som besökt Egypten fördubblats
från ca: 50 000 till ca: 100 000 under 2003 till
2007 och resorna till Thailand har under samma
år ökat från 209 000 till 370 000.
Metod I denna studie har patienter med utlandsförvärvade diarréer som lämnat avföringsprover
för Shigella/Salmonella/Campylobakter också för
förekomst av ESBL i avföringen. Provet odlades ut
på odlingsmedium (Biomerieux) som selekterar
fram Enterobacteriaceae med ESBL-produktion.
Artdiagnos genomfördes med en s.k. 32-platta
(olika färgomslag för olika gramnegativa bakterier) och vid behov andra biokemiska snabbtester.
Verifiering av ESBL produktion gjordes med hjälp
av synergitest med cefotaxim respektive ceftazidim och amoxillin-clavulansyra.
Resultat 239 avföringsprover från olika resenärer inkluderades. Av dessa var 48 positiva för
ESBL förekomst (20,1%). Hos resenärer som
hade vistats i Indien var 11 av 14 ESBL positiva
(78,6%), 19 av 38 i Egypten (50%) och i Thailand
8 av 38 (21,0%). Av resenärer som hade varit i
Spanien var det bara 1 av 25 (4,0%) som var
positiva för ESBL förekomst och övriga Europa
(exklusive Sverige) var det 1 av 42 (2,4%) som
var ESBL-positiv.
Sammanfattning Resultaten talar för att utlandsvistelse utanför Europa medför en ökad risk
att förvärva ESBL-producerande tarmbakterier.
Hos patienter som söker med urosepsis och
som nyligen varit utomlands bör den empiriska
terapin vara verksam mot ESBL-producerande
bakterier.
26P
IGELKOTTAR MÖJLIG SMITTKÄLLA FÖR
ÅRLIG EPIDEMI MED SALMONELLA
TYPHIMURIUM FAGTYP 1 HOS BARN I
SKÅNE
Mattias Waldeck Smittskydd Skåne
Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Skåne
Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Skåne
Håkan Ringberg Smittskydd Skåne
Hans Bertil Hansson Smittskydd Skåne
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Bakgrund Varje år sedan 1999 har i medeltal
16 (7–29) personer insjuknat med Salmonella
Typhimurium fagtyp 1 i sydvästra Skåne. I övriga
Sverige är denna typ mycket ovanlig.
Metod Genom retrospektiv genomgång av
smittskyddsanmälningar och kompletterande
anamnesuppgifter har ålder, insjuknandedatum
och bostadsort studerats. För barn under 6 år
har insjuknandemånad jämförts med övriga
fall av inhemsk salmonella hos barn i denna
åldersgrupp.
Resultat Totalt har 144 fall registrerats som
inhemskt smittade och insjuknade med Salmonella Typhimurium fagtyp 1 under åren 1999–
2007 i Skåne. Med få undantag är alla dessa
bosatta i sydvästra Skåne. 94% har insjuknat
under perioden juli till och med oktober med en
topp under augusti månad. 53% av de insjuknade är barn under 6 år. Av inhemsk salmonella
hos barn under 6 år som insjuknat under juli till
och med oktober utgör Salmonella Typhimurium
fagtyp 1 ca 50%.
Sammanfattning Någon gemensam smittkälla så
som livsmedel, restaurang eller djurkontakt för
dessa fall har under åren ej kunnat identifieras.
Med anledning av dess regelbundna återkomst
och tydliga årstidsvariation har misstankar riktats
mot smitta från naturen. Liknande lokala utbrott
av Salmonella Typhimurium med samma åldersprofil bland de drabbade har tidigare beskrivits
från Norge. Undersökningar där visade att igelkottspopulationen i området var infekterad med
samma salmonellatyp. Kring två av barnen i vårt
material har Salmonella Typhimurium fagtyp 1
kunnat isoleras från igelkottsspillning i deras
närmiljö. Ytterligare kunskap om förekomsten av
salmonella i naturen och hos igelkottar i Skåne
behövs för att kunna bedöma smittvägar för
inhemsk Salmonella Typhimurium fagtyp 1.
27P
LEPTOSPIROS ÄR EN UNDERSKATTAD
DIAGNOS HOS SVENSKA RESENÄRER
MED FEBER – FALLRAPPORTER FRÅN
”TROPIKFEBERSTUDIEN”
Helena Hervius Askling Institutionen för Medicin,
Enheten för Infektionssjukdomar/Solna, Karolinska Universitetssjukhuset 17176 Stockholm
Per Björkman Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset MAS
Birgitta Lesko Smittskyddsinstitutet/
Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap
och Socialstyrelsen
Kerstin Karkkonen Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Katarina Gyllensten Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholma
Anna Färnert Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Lennart Östlund Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Sirkka Vene Med.lic.sci Virusavd,
Smittskyddsinstituet, Stockholm
Angerd Berndtson Biomedicinsk analytiker
Virusavd., Smittskyddsinstitutet, Stockholm
Steen Villumsen Statens Serum Institut,
Köpenhamn
Anders Tegnell Socialstyrelsen
Johan Struwe Avdelningen för epidemiologi,
Smittskyddsinstitutet
Bakgrund Feber är ett vanligt symtom hos patienter som söker vård efter resor till tropiska områden. I ca 20–40% av fallen förblir diagnosen
oklar vilket försvårar möjligheten att ge adekvata
resemedicinska råd innan och vård efter resan.

Leptospiros är en globalt förekommande zoonos
som är vanligast i varma och fuktiga regioner.
Symtomen varierar från subkliniska/milda till
njursvikt, blödningar och chock. Det finns få fall
av reserelaterad leptospiros beskrivna varav inga
gällande svenska resenärer.
Metod Inom ramen för Smittskyddsinstitutets
(SMI) tropikfeberstudie har resenärer med feber
efter tropikresa inkluderats på fem infektionskliniker i Sverige under tre år (mars 2005-mars
2008). Blodprov togs akut och efter 1–3 månader. Leptospiraserologi (ELISA och agglutionationstest) ingick i analysen av alla parade prover
på SMI. Konfirmatorisk antikroppsanalys med
MicroAgglutinationsTest (MAT) riktat mot 13
Leptospira serogrupper samt PCR (TaqMan, realtids) riktat mot Leptospiraspecifika sekvenser på
generna 16s rDNA, LipL21 och LipL32 utfördes
på Statens Serum Institut (SSI) i Köpenhamn.
Resultat Under studieperioden inkluderades 556
patienter i tropikfeberstudien varav 397 med
parade sera. Fem fall av leptospiros hittades
hos resenärer som hade besökt Thailand, Indonesien, Indien, Sydafrika och Tobago. Reslängden
varierade mellan 1–5v och alla resenärer var
exponerade för antingen sötvatten eller djurslakt.
I två av fallen misstänktes diagnosen kliniskt
och konfirmerades med hjälp av serologi. Övriga
tre fall hade fått andra diagnoser (pyelonefrit,
oklar feber, bakteriell infektion UNS) och utföll
senare positivt inom ramen för tropikfeberstudien. Alla fallen var positiva i serologi på SMI
och av de fyra prover som skickades till SSI var
alla positiva i konfirmerande MAT med högsta
antikroppstirar mot L.biflexeri serovar Pantoc.
titer 1:3000–1:10000. PCR var positiv i två av
fyra fall.
Sammanfattning Våra resultat visar att leptospiros som orsak till feber hos svenska resenärer
troligtvis är en underskattad diagnos. Noggrann
epidemiologisk anamnes med frågor om sötvatten- och djurkontakt är central. Leptospiros
bör alltid övervägas som en viktig differentialdiagnos vid oklar ”tropikfeber”. I akutskedet kan
diagnosen ställas med PCR på helblod (EDTA),
blod från blododlingsflaska eller på urinprov
taget innan antibiotikabehandling. Utredningsfall
kompletteras med antikroppsanalys akut och
efter (7)–14 dagar.
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RESOURCE UTILIZATION AND COSTS FOR
SYMPTOMATIC CMV-INFECTED PATIENTS
DURING THE FIRST YEAR AFTER KIDNEY
TRANSPLANTATION. A RETROSPECTIVE
CHART REVIEW
Fredrik Sund Infektionskliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Rebecka Rääf Apotekare Institutionen för farmaci,
Uppsala Universitet
Sarah Friberg MSc Roche AB
Britt-Marie Eriksson Infektionskliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bakgrund Cytomegalovirus (CMV) infection is a
major cause of morbidity in patients undergoing
solid organ transplantation. Primary CMV infection often is asymptomatic in healthy persons,
but CMV infection can cause severe illness in
immunocompromised patients. CMV may result
in CMV syndrome or tissue invasive disease, and
may also have indirect effects on graft function.
Effects of CMV infection can be divided into
direct, indirect and non clinical effects. Direct
effects include fever, fatigue, thrombocytopenia
and leucopenia. Indirect effects include acute

rejection of the transplanted organ, reduced
long-term graft function and an increased risk of
other infections. The non-clinical effects contain
associated costs such as hospitalization, drugs,
treatment and nursing care of CMV infection.
Metod The objective of this retrospective chart
review was to analyze and describe the resource
utilization and direct treatment costs of kidney
transplantation for two groups of patients up to
one year after transplantation; one group diagnosed with CMV and one group not diagnosed
with CMV during this period.
Resultat Eighty-seven patients received a renal
transplant at Uppsala Akademiska Sjukhus, in
2006; of which eighteen patients were selected, nine with symptomatic CMV infection and
nine control patients. The CMV group had more
complications, including at least one CMV episode, than the control group during the first year
after transplantation. The direct cost for the
two groups was 1 134 658 SEK and 497 634
SEK median cost per patient respectively. The
total direct costs were 76% higher for the CMV
group than for the control group, with a median
difference of 637 024 SEK. Hospitalization and
tests accounted for the major part of the total
cost in both groups. Costs associated with the
CMV infection was 1 769 146 SEK for the total
CMV group with a median of 205 117 SEK per
patient. This amounted to about 19% of the total
costs of the CMV group.
Sammanfattning Patients with a symptomatic
CMV-infection episode during the first year after
kidney transplantation has a higher resource
utilization than non-infected patients leading to
higher total direct costs of care.
29P
ANTI-PSEUDOMONAS IGY AGAINST
P. AERUGINOSA INFECTIONS TO CF
PATIENTS HAS RECEIVED ORPHAN DRUG
DESIGNATION
Hans Kollberg Inst. för kvinnors och barns hälsa,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Elin Nilsson Doktorand Institutionen för
medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Anders Larsson Avdelningen för klinisk kemi,
Akademiska sjukhuset Uppsala
Bakgrund Pseudomonas aeruginosa lung infections are the main causes of morbidity and
mortality in CF patients. At present the generally
recommended treatment is repeated courses of
antibiotics. This has resulted in fewer infections
and a markedly improved prognosis for the
patients. But it has also severe draw backs such
as antibiotic resistance, disturbed normal flora,
toxicity and allergenicity. Antibiotic resistance is
an emerging problem world wide and alternatives
are urgently needed. Specific chicken antibodies,
Anti-pseudomonas IgY, have potential both as
an alternative and a complement to antibiotics
(Pediatr Pulmonol 2008, in press). Anti-pseudomonas IgY prevents P. aeruginosa from adhesion
to epithelial cells and has affinity for flagellin in
vitro. Humans do not produce anti-IgY antibodies
and oral administration of IgY is safe. The risk
that bacteria should develop resistance to IgY
is extremely small.
Metod 17 CF patients have received Anti-pseudomonas IgY for up to 13 years. They have
been compared with a group of CF patients from
Aarhus, Denmark, who had similar treatment but
did not receive Anti-pseudomonas IgY.
Resultat Treated group: 2.3 positive cultures/100 months, control group: 7.0/100 months

(p=0.028). Only two siblings in the IgY-treated
group have been chronically colonized (with an
identical P. aeruginosa strain), which still is nonmucoid after 6 and 3 years. During the whole
treatment period there have been no cultures
positive for mucoid P. aeruginosa or B. cepacia.
Other pathogens (S. maltophilia, A. xyloxoxidans,
atypical mycobacteria and A. fumigatus) have
only appeared sporadically. The need for antibiotics was therefore reduced. All patients have
preserved pulmonary functions and nutritional
status. There have been no adverse events.
Sammanfattning Treatment with Anti-pseudomonas IgY is an important complement to antibiotics for prevention of P. aeruginosa infections
in CF. It has diminished the number of positive
cultures and delayed the onset of chronic infection. Since November 2003 the drug is sold to
a group of CF patients on individual permissions
granted by the Swedish MPA and reimbursed by
the Swedish government. In June 2008, Antipseudomonas IgY received Orphan drug designation by EMEA.

från 90 fall 1997 till 136 fall 2004. Under hela
perioden angavs C. difficile som underliggande
dödsorsak i 159 fall och bidragande dödsorsak i
764 fall. Bland dessa var 95% äldre än 65 år.
Sammanfattning Uppgifter ur slutenvårdsregistret
och dödsorsaksregistret tyder på att C. difficile är
ett ökande problem även i Sverige, redan innan
introduktionen av den nya hypervirulenta klonen
027/NAP1. Ökningen är som störst i åldersgruppen 65+. Eftersom CDI kan förebyggas med optimerad antibiotikaanvändning samt vårdhygieniska
åtgärder behöver en bättre övervakning av C.
difficile införas för att kunna upptäcka utbrott och
följa utvecklingen. C. difficile är exempel på en
vårdrelaterad infektion som skulle kunna lämpa
sig för öppna jämförelser mellan landstingen. N
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KONSEKVENSER AV CLOSTRIDIUM
DIFFICILE INFEKTION I SVERIGE
Hossein Eftekhari Avdelningen för epidemiologi,
Smittskyddsinstitutet
Anders Jacobsson utredare Epidemiologiskt
centrum EpC, Socialstyrelsen
Bo Svenungsson Smittskyddsenheten,
Stockholms Läns Landsting
Karin Tegmark-Wisell Karolinska Universitetssjukhus Klinisk Mikrobiologi, Huddinge
Johan Struwe Avdelningen för epidemiologi,
Smittskyddsinstitutet
Bakgrund I en rikstäckande laboratorieenkät
1995 identifierades 5,133 diagnostiserade
patienter med Clostridium difficile-infektion (CDI).
Detta gör C. difficile till den vanligaste orsaken
till inhemskt förvärvad bakteriell diarré i Sverige.
Trots detta, och trots lokala rapporter om klonal
spridning och möjligheter till kontrollåtgärder i
vården, har CDI bara fått begränsad uppmärksamhet ur ett folkhälsoperspektiv. Således finns
det ingen samlad statistik över antalet diagnostiserade fall eller konsekvenserna av CDI i
Sverige. Internationella rapporter från bl.a. USA,
Canada, Storbritannien, Holland och Finland visar
på en ökning av antalet CDI under den senaste
10-årsperioden. Syftet med denna studie var att
uppskatta omfattningen av CDI-problemet och
dess utveckling under det senaste decenniet i
Sverige mätt som slutenvårdskonsumtion och
relaterade dödsfall.
Metod Studien genomfördes 2007 som en
retrospektiv studie baserat på Socialstyrelsens
register. Anonymiserade data för perioden 19982006 från diagnosregistret (diagnoskod A046.7
enterokolit orsakad av C. difficile) och från registret över dödsattester 1998-2004 användes. Bortfallet i diagnosregistret är c:a 3%, eftersläpningen
i dödsorsaksregistret 1-2 år. Populationsdata
hämtades från SCB.
Resultat Enligt diagnosregistret ökade antalet
patienter som årligen vårdats inneliggande från
906-1,408 vilket motsvaras av en incidensökning
från 7,7-11,5/100,000 inv. Medianåldern för
sjukhusvårdade var 77 år. I åldersgruppen 65 +
ökade incidensen från 30,8-47,5/100,000 inv.
Antalet utskrivningsdiagnoser (vårdtillfällen för
levande utskrivna) ökade från 1,158-1,856 och
antalet vårddygn från 11,378-16,023. Antalet
dödsbevis i vilka C. difficile nämndes ökade
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Fjällbacka 27–29 augusti 2008
Närvarande: Åsa Hallgårde, Jonas Hedlund, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Jonas Sundén Cullberg,
Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö, Gunlög Rasmussen

§1
Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.
§2
Gunlög Rasmussen väljs till protokolljusterare.
§3
Dagordning fastställdes med tillägg av övriga
frågor.
§4
Genomgång av protokoll från styrelsemötet 7/5, 2008. Protokollet godkändes utan
justeringar.

Ljungberg, Infektionsspecialist (bemanningsföretag), Andreas Mårtensson, Malariaforskningsenh, Inf klin, KS Solna, Björn
Nordberg, ST-läkare, Inf klin, Sundsvall,
Milena de Oliveira E Costa, ST-läkare, Inf
klin, KS Huddinge och Medicin CAPIO
S:t Göran, Anna Magnusson, leg läk, Inf
Klin, Östersund.

§6
Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Inkomna remisser:
Via CPME och Läkarförbundet ”Neglected diseases”, Besvaras av Stephan Stenmark.
Via CPME och Läkarförbundet ”Avian
flu”.
Besvaras av Björn Olsen och Stephan
Stenmark.
Läkarförbundets handlingsplan ”Jämställt specialitetsval” Besvaras av Stephan
Stenmark.

Nya associerade medlemmar:
Holger von Fircks, terapiansvarig infektion
(apotekare), Meda, Tore Stenstad, Infektionsmed. Sektion SiV, Tönsberg, Norge.
Genomgång av delårsbokslut. Föreningens ekonomi diskuterades.
Genomgång av ekonomin i Göran Sterners resestipendiefond.
Förslag på stadgeändring. I samband med
medlemsmötet på föreningens vårmöte föredrages bokslut och revisionsberättelse samt
beslutas om ansvarsfrihet för den föregående
styrelsen. Förslaget kommer att komma ut
med kallelsen till årsmötet och presenteras
i tidningen och på hemsidan.

§7
Vetenskaplige sekreterarens ärenden, J.H.
Rune Andersson, Skövde är nominerad till
ledamot i SLS nämnd.
Presenterade programmet för riksstämman 26–28/11, 2008.
Hela programmet sker i sal A5.
Genomgång av inskickade abstrakt med
prioritering till poster eller fria föredrag.
Genomgång av förslag på moderatorer för
de fria föredragen.
Prisutdelning kommer att ske för bästa
fria föredrag och de bästa postrarna.
Medlemsmiddag efter årsmötet 28/11
planeras i samarrangemang med MSD.
Föreläsare blir professor Peter Hawkey.
§8
Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar:
Birgitta Alvelid, ST-läkare, Inf klin SU/
Östra Gtb, Lovisa Frenning Thorén, STläkare, Inf klin Kärnsjukhuset Skövde, Petter
Bernhardsen, ST-läkare, Inf klin Sunderby
sjukhus, Martina Sansone, ST-läkare, Inf
klin SU/Östra Gtb, Karin Sundelin, STläkare, Inf klin Östergötland, Christina

§9
Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2008.
Beslutades att firmatecknare för Svenska
infektionsläkarföreningen är var för sig föreningens ordförande Åsa Hallgårde samt
skattmästare Bengt Wittesjö.
§ 10
Utbildningsansvariges ärenden, J. S-C.
23 anmälda till Infektionsläkarföreningens
fortbildning i ”Akutmedicin” 25–26/9.
Preliminärt datum för efterutbildningen
22–25/4 2009, Offert begärd för alternativ i
Vilnius Litauen, Pärnu Estland och svenska
alternativ. Fortsatt blandning av case-metodik och föreläsningar.
J S-C har haft fortsatt kontakt med Bengt
Gårdlund om konsultens dag, inget datum
ännu bestämt.
§ 11
Redaktörens ärenden, A.J.
Presentation av planerat innehåll i Infektionsläkaren Nr 3 och 4 2008.


§5
Ordförandens ärenden Å.H.
Rapport från den vidare processen med
Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivningar.
Texterna kring hiv och hepatit har remitterats internt. Å-H. samordnar de synpunkter
som ska skickas in under hösten.
ESCMID: Fortsatt arbete med att profilera infektionsspecialiteten och mikrobiologin i Europa. Å.H. besvarar en enkät om
svenska förhållanden.
IFIS ordf söker via ett brev vårt stöd för
en längre vidareutbildning för infektionssjuksköterskor. Å.H. har besvarat brevet
och uttryckt vårt stöd.
Roche vill instifta ett årligt stipendium
för forskning inom hepatit C. 75 000kr
fördelat på två stipendiater. Prisutdelning
på vårmötet. Styrelsen beslutar att tacka ja
till erbjudandet.
RAF-stipendiat: Maria Isacsson, STläkare i Lund, är utsedd för 2008–2009.
Beslutas att utse nästa års stipendiat vid
styrelsemötet i maj.
Erbjudande från Läkare utan gränser om
samarbete kring information om deras verksamhet. Beslutar att lägga in länk via hemsidan under rubriken internationellt hälsoarbete. Vi ställer oss positiva till att beskriva
deras arbete via artiklar i tidningen.
IDSA har önskat ett samarbete kring
information. Vi svarar med kontaktinformation, lägger upp länk på hemsidan men

att vi i övrigt hänvisar till det samarbete
inom Europa som sker via ESCMID.
Inbjudan till specialitetsföreningarnas
representantskap Johannesberg 6–7 oktober. G.R. och J. S-C kollar möjlighet att
delta.
Inbjudan till Läkarförbundets fullmäktige 4–5 december. Å.H. deltar.
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Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare
vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av
infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till
studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens
tillgängliga avkastning.
Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning,
samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma
klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten
genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto
av erlagda kostnader.
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 18 000 kr. Skriftlig
ansökan med kortfattad meritförteckning samt beskrivning av målsättningen med
resan/konferensen skall ställas till Ordförande Åsa Hallgårde, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund. Ansökan skall vara tillhanda senast 1 mars 2009.
Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
1§

2§

Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet infektionssjukdomar i vidaste mening men också att befrämja framtagande av effektivare
vårdmetoder för personer med infektioner.
Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt bidrag
till en studieresa inom eller utom Sverige för deltagande i en medicinsk konferens där infektionsproblem kommer att behandlas.

3§

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

4§

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

5§

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

6§

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

7§

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

8§

9§

Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt att stiftelsens
resestipendium är till ansökan ledigt före en viss datum. Berättigad att söka är
infektionsläkare (under utbildning eller redan specialist) samt annan personal
arbetande på en infektionsklinik inom Sverige. För den senare kategorin sökande
gäller dock att de skall arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.
Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för infektionsspecialiteten som tillföres av de kunskaper den sökande kan inhämta under
sin studieresa. Resebidraget får dock ej ges till samma person som erhållit stipendiet tidigare.

10§ Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda
kostnader.
11§ Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929
om tillsyn över stiftelser. Den är ej registrerad i Stiftelseregistret enl. stiftelselagen
(1994:1220).
12§ Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkarföreningen c/o Svenska Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35
Stockholm.
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Pfizerstipendiet 2009
Pfizerstipendiet 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 Borås 6–8 maj 2009.
Skriftlig ansökan med en kortfattad meritförteckning
samt beskrivning av forskningsprojektet och planerad
stipendieanvändning skall skickas till Vetenskaplige
sekreteraren Jonas Hedlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 mars 2009.
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.
§ 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.
§ 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.
§ 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.
§ 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.

§ 12
Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Ungt forum 25/11 på Östa sjukhuset Göteborg, sepsis med inriktning på praktisk
handläggning.
Planeringen är inledd för nästa års fallseminarium.
Ca 60 ST-läkare har rapporterat in att
man skrivit det diagnostiska provet. Generellt har provet fått positiv kritik.
Totalt har det inkommit 12 förslag på
SK-kurser för 2009. SPUK gör en prioritering bland kurserna till IPULS. Diskussion
om balansen mellan kurser som behöver ges
varje år och kurser som förtjänar att ges
med något glesare intervall. Uppmuntran
till kurser som inte prioriteras att överväga
ett arrangemang som betalkurs utanför SKsystemet.
G.R. åker på konferens 10–12/9 om
framtidens ST-läkare.
Målbeskrivningen är klar och återfinns
på Socialstyrelsens och föreningens hemsida, gäller från 1/9. Läkare med leg före 1
juli 2006 kan använda gamla målbeskrivningen fram till 2013.

§ 13 Programgrupper, T.H.
Arbetet med virala meningoencephaliter går
framåt. Programmet kommer eventuellt att
vara klart redan under 2008.
Förslag till kommande programgrupp
diskuterades. Frågan kommer även att tas
upp på chefmötet.
Kvalitetsregister. En ny ansökan ska
skickas av Tomas Vikerfors till SKL för
fortsatt drift av vårt nationella kvalitetsregister.
Örebro läns landsting är av praktiska
skäl ägare av kvalitetsregistret för infektionssjukdomar. Varje klinik äger sina data
i registret. Infektionsläkarföreningen har
ansvar för helheten via registrets styrgrupp.
Styrgruppen får ett uppdrag att ta fram riktlinjer för hur aggregerade data får användas.
Förslaget ska presenteras på chefmötet för
ett senare beslut i styrelsen.
Klinikerna i Umeå och Borås revideras
under hösten. Därmed är alla kliniker reviderade.
Genomgång av hemsidan och tidningen
tillsammans med representanter från Media
huset.

§ 14
Chefmötet
Agendan för mötet diskuterades och planerades. S.S. skickar ut programmet, grupparbetet och gruppindelningen.
Styrelsen träffas dagen före mötet 8/10
20.00. Resor till mötet bokas via Hansen
Göteborg, karin.sjoholm@hansen.se, 0317558728.
§ 15
Övriga Frågor.
Frågan om obligatorisk diagnoskodning
på antibiotikarecept diskuterades. T.H. har
haft underhandskontakter med Strama. I
nuläget beslutar vi att inte driva frågan aktivt
vidare.
§ 16
Mötet avslutas.
Stephan Stenmark, Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde, Ordförande
Gunlög Rasmussen, Protokolljusterare

Yngreläkarspalten
”…Det gäller att finna en sanning som är
sanning för mig, att finna den idé som jag
vill leva och dö för.” (Sören Kierkegaard)
Vi försöker väl alla finna en mening i vår
vardag, att stoppa in vårt liv i ett större
sammanhang. Om detta skriver Ted Harris
och Ann Lagerström i boken Konsten att
leva innerligt, existentialism för den moderna
människan, som är en nytolkning av Kierkegaards livsfilosofi. Behovet är uppenbarligen
stort. I alla fall om det ska tolkas utifrån
efterfrågan på boken. Jag travade runt till
fyra större bokhandlar i Stockholm utan
resultat, slutsåld överallt och även slut på
förlaget. I Örebro fanns den däremot…
Naturligtvis har vi samma behov på arbetet,

att känna att det vi gör är meningsfullt. Det
kan handla om mötet med en patient där
man känner att det händer något i kontakten, att det här mötet lämnar avtryck.
Det kan också handla om positiv feedback

från (eller till) medarbetare eller chefer, om
förbättringsarbete, forskning. Men främst
kanske vi längtar efter att det vi utför i den
kliniska vardagen en helt vanlig novemberdag känns meningsfullt.
I situationer där man har möjlighet att

vara med och påverka ökar ofta känslan av
mening. Vad vi gör kan få konsekvenser i ett
större sammanhang. Vi måste lära oss ändra
fokus från att se alla krav arbetet medför till
att se möjligheter. Vi kan välja att läsa den
nya målbeskrivningen för ST som ett regelverk med många delmål, krav och måsten
som ska uppfyllas. Men vi kan också välja
att se den som en hjälp och möjlighet att
planera specialisttjänstgöringen på ett så bra
sätt som möjligt. Som läkare har vi möjlighet
att vara med och påverka och förbättra vår
fortbildnings- och arbetssituation på många
sätt. Det är något vi ska värna om och som
i slutändan gynnar patienten.

Min period i styrelsen som yngreläkarrepre-

sentant börjar närma sig sitt slut. Det har
verkligen varit ett arbete som känts roligt
och meningsfullt och det är inte utan lite
avundsjuka jag nu lämnar över till min
efterträdare. Jag vill tacka för att jag fick
förtroende att vara med och vill samtidigt
passa på att önska min efterträdare välkommen och lycka till.
Så till sist, hoppas ni sett möjligheten
att vara med på kommande meningsfulla
utbildningsdagar:
Ungt forum 25 nov
och fallseminariet
2–3 februari.

Gunlög Rasmussen
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Kongresser & Möten 2008/2009
2008
25 nov

25-27 mars 7th European HIV Drug Resistance workshop
Stockholm, http://www.virology-education.com/
Virlogisymposiet
Göteborg
Kontaktperson: Birgitta Månsén 08- 7261215,
birgitta.mansen@roche.com

26-28 nov	Svenska Läkaresällskapets Riksstämma
Göteborg, www.riksstammangoteborg.se
29 nov–
3 dec

11 Western Pacific Congress on Chemotherapy and
Infectious Diseases
Taipei, Taiwan
www.wpccid2008.tw

1 dec

World AIDS Day
http://www.worldaidsday.org/

7-11 dec

57th Annual Meeting of the American Society of
Tropical Medicine and Hygiene
New Orleans, USA
www.astmh.org

8-12 dec

HIV-infektion ur många aspekter
Stockholm
http://www.ipuls.se kursnr 20080082

th

26 mars	Regionmöte HIV
Göteborg. anna.marsh@gilead.com
22-26 april

6-8 maj	SILF Vårmöte
Borås
16-19 maj

19th ECCMID
Helsingfors, Finland, http://www.escmid.org/

24-28 maj

11th Conference of the International Society of
Travel Medicine
Budapest, Ungern, www.istm.org

25–29 maj + The XVIIth Congress of the International Society for
30–31 maj Human and Animal Mycology (ISHAM 2009)
Tokyo, Japan
Satellitsymposier
Peking, Kina
www.congre.co.jp/isham2009
9-13 jun

27th Annual Meeting of the European Society for
Paeditric Infectious Diseases (ESPID)
Bryssel, Belgien
www.kenes.com/espid

18–21 jun

26th International Congress of Chemotherapy
and Infection
Toronto, Kanada, www.icc-09.com

2009
12 jan- 	Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infectious
13 feb
Diseases
Kursen kommer att hållas på Karolinska Huddinge med
studieresa till Etiopien 9/3–27/3.
Det går även bra att läsa enskilda veckor (V1-V4).
Kursledare är Urban Hellgren (08-58581939,
urban.hellgren@karolinska.se) och Lars Lindquist.
Sista anmälningsdag 25/10 –08.
För mer info: www.ipuls.se
23-25 jan

2-3-feb

Prepatory Course for the ISTM Certificate in Travel
Medicine
Basel, Schweiz, www.istm.org
Fallseminarium
Tynningö, Stockholm
Info och anmälan: http://www.infektion.net/Diverse/
Fallseminarium20090202.pdf

2 feb-3 apr

The Gourgas Diploma Course in Tropical Medicine
Lima, Peru, www.gorgas.org

5-7 feb

Fifth Forum on Respiratory Tract Infections
Sitges, Barcelona, Spain,
www.aim-internationalgroup.com/2009/respinf/

24 mars

World TB Day 26 mars Regionmöte HIV
Göteborg
anna.marsh@gilead.com

EASL 2009 - The 44th Annual Meeting
Köpenhamn, Danmark, http://www.easl.ch/

28 jun–2 jul 3rd Congress of European Microbiologists
Göteborg, Sverige
www.kenes.com/fems
2-4 sept	Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist, SLIPI
Stenungsund, pia.forsberg@liu.se
6-10 Sept

6th European Congress on Tropical Medicine
and International Health
1st Mediteranian Conference on Travel Medicine and Migration Medicine, Verona, Italy
www.festmih.org •www.simetweb.eu •www.tropicalmed.org

23-26 sep

8th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases
St Petersburg, Ryssland
www.onlinereg.ru/nbcid2009

19–22 nov

6th World Congress on Pediatric Infectious Diseases
(WSPID)
Buenos Aires, Argentina
www.kenes.com/wspid

1 dec

World AIDS Day
http://www.worldaidsday.org/

SKVALLERSPALTEN
Håkan Hanberger har tillträtt som adjungerad professor vid avdelningen för Infektionsmedicin,
Hälsouniversitetet och Infektionskliniken i Linköping.
Patrick Eriksson har tillträtt som verksamhetschef vid Hud- och infektionskliniken i Uddevalla.

52 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 4 • 0 8

