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Brev från ordföranden

Infektionsvänner!
Efter att ha dansat regndansen på vattenbristens
Norra Öland under sommaren är jag tillbaka,
och knappt har dammet efter veckan i Karlskrona
lagt sig innan det är dags att planera nästa års
möte i Karlstad den 29 maj till 1 juni 2018.

A

tt ha utvärderingen av Karlskronamötet i ryggen är viktig för planeringen. Glädjande nog
var den på det hela taget positiv. Framför allt
verkar samarbetet med mikrobiologin ha funnit sin
form på ett bra sätt för alla parter. Bland kommentarerna tog vi till oss att det nu är ett verkligt gemensamt
möte, inte bara två parallella möten. Ambitionen är
att presentera vetenskap i framkant och få till stånd
möten mellan infektionsläkare vilket tycks fungera,
kryddat med stimulerande samverkan med mikrobiologin kring infektionssjukdomarnas diagnostik och
behandling. Konceptet vägleder oss även i vår nya planering, även om vi hela tiden är beredda att förändra
upplägget för mötet. Vi vill gärna infoga en bit vårdhygien för att bli ytterligare öka bredden.
I maj publicerade SKL i samverkan med Svensk
Förening för Vårdhygien (SFVH), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen rapporten ”Vårdrelaterade
infektioner - kunskap, konsekvenser och kostnader”.
Rapporten baseras på data från journalgranskning av
över 58 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus i Sverige. Kostnaden för VRI har beräknats och en
jämförelse med resultaten från punktprevalens-mätningar av VRI görs. I rapporten finns ett appendix där
resultat för bl. a. Infektionssjukvård, där i 6,2 % av 2
047 vårdtillfällen minst en VRI registrerades, varav 55
% undvikbara. Rapporten är väl värd att läsa.
Närmast på agendan i år står chefsmötet i oktober.
Ett utmärkt forum för att ta upp specialitetens viktiga frågor. Bland diskussionsämnena finns en viktig
remiss, som föreningen kommer att besvara. Den
handlar om betänkande av Utredningen om ökad
följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och
sjukvården (Kunskapsbaserad och jämlik vård -förutsättningar för en lärande hälso-och sjukvård SOU
2017:48) och vi är som helhet positiva till många av
förslagen, men det finns inslag som tål att diskuteras.
I utredningen föreslås t. ex att läkemedelskommittéerna ersättas av så kallade vårdkommittéer för att, som
det skrivs, upphäva ”särbehandlingen” av läkemedel.
Vi befarar att det kan medföra en uttunning av kompetens inom området. Vad som också måste tas upp
är den framtida rollfördelningen mellan SKL och So-
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cialstyrelsen i utformandet av riktlinjer. Frågan berör
också myndigheternas relation till specialitetsföreningarna, inte minst SILF.
Beträffande programgrupperna och nyrekrytering
har regelverket fastslagits och finns nu att studera på
hemsidan under rubriken ”rutin för inval av nya medlemmar i programgrupper”. Rutinen har tagits fram i
brett samråd inom föreningen och vi hoppas den ska
fungera bra. Syftet är givetvis att den ursprungliga tanken med grupperna ska bevaras; bred och representativ nationell rekrytering med jämn könsfördelning
inom samtliga kompetensområden. Det finns mer att
kommentera men det får räcka denna gång. Men, vad
hör jag? Det regnar, äntligen!

Göran Günther
Ordförande
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Infektionsveckan

Infektionsveckan i Karlskrona
samlade över 700 deltagare
Mötet erbjöd ett 80-tal föreläsningar och ett 40tal symposier, workshops och föredrag och lockade även ett 60-tal utställare. Några av programpunkterna handlade om EUCAST, nyheter om
sepsis-3, sjukhusförvärvad pneumoni och nya
behandlingsriktlinjer, inhemska fästingsinfektioner samt hepatit C-behandling och framtidens
DAA-terapier.

I

mitten av maj sparkade årets upplaga av Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte igång, denna
gång i Karlskrona.
Över 700 nationella och internationella deltagare
från olika verksamhetsområden möttes över disciplingränserna: läkare, mikrobiologer, laboratorieingenjörer, biologer, biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, sjuksköterskor, produktchefer, forskare,
professorer och verksamhetsutvecklare.
Årets värd var Infektions- och hudkliniken på Blekingesjukhuset. Verksamhetschef Olof Blivik öppnade
mötet och gav en kort historik om världsarvsstaden
Karlskrona, en av Europas bäst bevarade och kompletta örlogsstäder och sedan 1998 uppförd på Unescos
världsarvslista.
Även om det är en både tidskrävande och ansvarstyngd uppgift att arrangera ett vårmöte, blev engagemanget ett lyft för kliniken, menar Olof Blivik.
– Vi hade väldigt roligt, både i samband med planeringen och under själva mötet. Visst var det stressigt
månaderna innan med många och mycket varierande
frågor som behövde lösas, men allt flöt på bra. Vi hade
en väldigt bra sammanhållning mellan infektion, mikrobiologen och kongressarrangören.
– Det var också en bra lösning att vi delade upp oss
i olika ansvarsområden och även hade en person med
ett övergripande ansvar. Att arrangera Infektionsveckan blev ett lyft för hela kliniken och vi är glada över
den positiva feedback vi fick både från industrin och
deltagarna.
EUCAST
Vårmötet startade med keynote-föreläsningen ”Dealing with antibiotic susceptibility and resistance in the
21st Century. Den inledande delen: ”How far are we
from international consensus?” hölls av Gunnar Kahl-
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meter, professor och tidigare verksamhetschef vid klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge.
Han har en gedigen internationell karriär och har
ägnat en stor del av sitt vetenskapliga intresse åt områden som rör antimikrobiell resistens samt resistensbestämning.
År EUCAST organisation
2001 fick han i uppdrag att utveckla EUCAST (the
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) till det EUCAST det är idag – en världsomspännande organisation som fastställer nivåer för
bedömning av mikroorganismers känslighet för antibiotika och vars rekommendationer och guidelines
antagits av hela Europa, men också av länder som
Australien, Sydafrika, Nya Zeeland och Kina.
Under nästan 10 år satt han i styrelsen för ESCMID
(The European Society for Clinical Microbiology and
Infectious Diseases) och mellan 2012 och 2014 var
han dess president. I dag leder han det nationella referenslaboratoriet för antibiotikaresistens och EUCAST
Development Laboratory.
Mot ett gemensamt system
En stor del av en mikrobiologs vardag handlar om
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Tillsammans med sina kolleger har Gunnar Kahlmeter även tidigt utarbetat ett system för delaktighet
i beslut, vilket har lockat länder som Australien, Nya
Zeeland, Kina, Sydafrika, Brasilien att göra gemensam
sak med EUCAST.
– EUCASTs brytpunkter är idag accepterade av
EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten och av
samtliga läkemedelsmyndigheter i Europa, och även
av ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten
och av EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, säger Gunnar Kahlmeter.

Professor Gunnar Kahlmeter, professor Jesús Rodríguez Baño samt moderator Oskar Ekelund

resistensbestämning av bakterier och utförs i stor utsträckning med hjälp av lappdiffusion i rutindiagnostik.
Fram till 2002 fanns det åtminstone sju olika system
för resistensbestämning av bakterier mot antibiotika i
Europa. Förutom det svenska systemet, som utvecklats av Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
och dess metodgrupp RAF-M, fanns det system och
grupper i England, Frankrike, Nederländerna, Norge,
Tyskland och USA.
– Varje grupp månade om och försvarade sitt system. Men det innebar att en bakterie eller svamp som
diagnosticerats i ett land kunde ha kategoriserats som
känslig och behandlingsbar där, men resistent i ett av
de andra länderna.
Situationen var ohållbar. ESCMID, Europas vetenskapliga sammanslutning av mikrobiologer och
infektionsläkare, insåg att situationen blev allt mer
opraktisk och motverkade en god hälso- och sjukvård
i Europa.
– Dessutom försvårades de vetenskapliga diskussionerna, övervakningen av resistensutveckling och framtagandet av nya antibiotika.
Mot den bakgrunden tog ESCMID initiativet till
att bilda EUCAST, och Gunnar Kahlmeter fick till
uppgift att försöka övertyga nationella kommittéer i
Europa att ställa sig bakom utvecklingen av ett gemensamt system för resistensbestämning.
– Trots inledande skepsis och ekonomiska svårigheter lyckades vi till slut att ena samtliga kommittéer att
gemensamt arbeta för ett system. USA ställde sig dock
utanför.
Sedan 2008 har rekommendationerna från EUCAST ersatt de nationella systemen, samt även det
i flera europeiska länder använda amerikanska CLSI-systemet. Allt fler länder utanför Europa anammar
rekommendationerna från EUCAST.
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Öppen beslutsprocess
Till sin hjälp har EUCAST även underkommittéer
som behandlar särskilda områden, som exempelvis
mykobakterier, anaeroba bakterier, svampmedel, veterinärmedicinska agens, förhållandet mellan fenotypisk
och genotypisk AST med mera.
På EUCAST hemsida (www.eucast.org) kan man
hitta mer information och även kostnadsfritt få expertvägledning.
Vem som helst med intresse och kunskap kan ta del
i beslutsprocessen.
– Alla större beslut görs tillgängliga för allmän konsultation och alla frågor och invändningar behandlas
och besvaras publikt.
Nationella kommittéer för antibiotikafrågor kan
delta i processen genom att anmäla sitt intresse för
att tjänstgöra i någon av de kommittéer som drivs av
EUCAST.
– På detta sätt har världen idag två istället för sju
kommittéer som kommer med rekommendationer för
resistensbestämning av bakterier och svampar.
Hur det blir i fortsättningen får framtiden utvisa.
Går det att förena de europeiska och amerikanska idéerna?
– Eller kommer EUCAST genom sin tillgänglighet
och öppenhet helt att konkurrera ut det amerikanska
systemet så att det ekonomiska underlaget för att driva
det vidare försvinner? Det får framtiden utvisa, säger
Gunnar Kahlmeter.
Gramnegativa infektioner
Den andra delen av keynote-föreläsningen: ”Treatment of multiresistant gram-negative infections- an
update”, hölls av professor Jesús Rodríguez- Baño,
specialist i internmedicin samt chef för infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Virgen Macarena
i Sevilla. Han leder även det spanska nätverket för
forskning om infektionssjukdomar, och är från och
med 2018 president för ”European Society of Clinical
Microbiology and Infectious diseases”.
– Behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier handlar alltmer om precisionsmedicin där individuella beslut måste fattas med utgångspunkt från
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mikroorganismens resistensmönster, infektionens
källa och svårighetsgrad och patientens egenskaper. I
behandlingen av ESBL (extended spectrum betalactamase producing organisms) letar man ständigt efter
alternativ till behandling med karbapenemer för att
så långt möjligt spara dessa från resistensutveckling.
Några
Beta-laktam/beta-laktamhämmare har i observationsstudier visat sig vara rimliga alternativ: Temocillin (när det är tillgängligt), oxi-imino-cephalosporiner, cephamyciner eller aminoglykosider kan också
övervägas i vissa fall.
– Mer sällan kan man använda kinoloner eller trimetoprimsulfa och fosfomycin prövas nu i randomiserade studier. För karbapenem-resistenta Enterobacteriaceae prövas kolistin, tigecyclin, aminoglykosider
och fosfomycin. Alldeles nyligen har ceftazidime-avibactam blivit tillgängligt på marknaden. Detta är aktivt mot KPC och OXA-48 bildande bakterier.
Tillgängliga data tyder på att kombinationsbehandling ska användas till högriskpatienter. Optimerad dosering för de tillgängliga läkemedlen behövs dock för
att uppnå bästa resultat.
– När det gäller multiresistenta gramnegativa bakterier som P. aeruginosa och A. baumannii är kolistin det
vanligaste aktiva läkemedlet. Ceftolozan-tazobaktam
är ett nytt läkemedel med förknippad aktivitet mot P.
aeruginosa. Det finns även några intressanta droger i
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pipeline, såsom plazomicin, cefiderocol eller evaracyklin som nu genomgår fas III-studier.
Sepsis
Det finns en viss begreppsförvirring vad gäller sepsis och definitionen har förändrats med tiden, säger
Magnus Brink, specialistläkare vid infektionskliniken
på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Våren 2016 publicerades nya internationella sepsisdefinitioner. De nya definitionerna som benämns
sepsis-3 skiljer sig på flera punkter från de äldre definitionerna från 2001 som hittills tillämpats inom
svensk sjukvård.
En viktig förändring är att man tagit bort konceptet SIRS (systemic inflammatory response syndrome).
I sepsis-3 används begreppet sepsis för att beteckna
infektionstillstånd där det systemiska värdsvaret gett
upphov till sviktande organfunktioner, vilket alltså i
allt väsentligt motsvarar det äldre och nu utmönstrade
begreppet svår sepsis. Som matris för diagnostisering
av sepsis används SOFA (sequential organ failure assesment) vilket är ett poängsystem för skattning av
organdysfunktion som hittills bara tillämpats inom
intensivvården.
– En akut ökning med två SOFA-poäng utgör gränsen för sepsisdiagnos. Begreppet septisk chock används
som tidigare för att beteckna sepsis där uttalade cirkulatoriska och metabola rubbningar bidrar till särskilt
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Bo Nilson, Adam Linder och Magnus Brink

dålig prognos. För diagnosen septisk chock fordras hypotension som kräver vasopressor för att upprätthålla
medelartärtryck ≥ 65 mmHg tillsammans med laktat
> 2 mmol/L trots adekvat vätskerescusitering. Sepsis-3
presenterade även ett förenklat kliniskt bedömningssystem baserat på parametrarna andningsfrekvens,
systoliskt blodtryck och medvetandenivå. Systemet
benämns ”quick SOFA” (qSOFA) och är tänkt att
kunna användas för snabb bedside identifiering av
sepsis på akutmottagningar och vårdavdelningar.
Magnus Brink redogjorde för nyheterna i Sepsis-3
och rapporterande från det pågående arbetet i en
nationell konsensusgrupp med representanter från
Svenska Infektionsläkarföreningen, Svensk förening
för Anestesi och Intensivvård, Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk förening för Akutmedicin.
Gruppens uppgift är att enas om tillämpningen och
införandet av Sepsis-3 inom svensk sjukvård. Bland de
frågor som gruppen har att ta ställning till nämndes
hur de nya definitionerna och diagnoskriterierna kan
kopplas samman med befintliga triage- och varningssystem samt hur man skall kunna förenkla och underlätta användningen av SOFA-score vid diagnostisering
av sepsis.
– En annan fråga som gruppen behandlar tillsammans med socialstyrelsen är vilka ICD-koder som
skall användas vid diagnossättning och kodning av
septiska tillstånd. Gruppen kommer att publicera sina
slutsatser och rekommendationer i läkartidningen
hösten 2017.
Sepsis-hur vanligt?
Ordet sepsis kommer från grekiskan och betyder sönderfall eller förruttnelse. Det kan börja som en bakterie-, virus- eller svampinfektion.
Sjukdomen drabbar uppskattningsvis minst 30 miljoner människor i världen om året och mer än sex miljoner människor dör av sepsis.
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Sepsis är en underskattad och lite bortglömd ”folksjukdom” och det är oerhört viktigt med tidig diagnos
och identifiering av svår sepsis, menar Adam Linder,
forskare och överläkare på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
Sepsis är mer vanligt än vad många tror. Historiskt
har flera kända personer avlidit av sepsis, exempelvis
Gustav III som dog i sviterna av blodförgiftning efter
att ha blivit skjuten i axeln. Boxaren Muhammed Ali
dog av septisk chock och påven Johannes II avled till
följd av sepsis.
– Det är en komplex sjukdom med många ansikten som drabbar såväl unga och gamla som rika och
fattiga.
Adam Linder efterlyste en större kunskap och medvetenhet vad gäller kännedom, diagnostik och behandling av sepsis.
– Förhållandevis få känner till begreppet. Endast 21
procent av vuxna svenskar känner till begreppet sepsis
och endast en femtedel av de som drabbas får en korrekt sepsisdiagnos. Det kan delvis bero på att endast
20 till 30 procent har påvisade bakterier i blodet. Vi
är i stort behov av snabbare och bättre identifiering
av bakterier. Vi skulle även behöva bli bättre på att
prediktera sjukdomsprogressen och skräddarsy behandling, samt satsa på bättre långtidsuppföljningar,
kanske genom att etablera post-sepsis kliniker.
Hur vanligt är sepsis? Det beror på hur man klassificerar patienterna, menar Adam Linder. Baserat på
sjukdomsklassifikationen
ICD är sepsisincidensen 50 till 300 per 100 000
invånare. Flera studier har visat att ICD-diagnoser
underskattar problemet, incidensen kan variera mellan 300 till 1031 per 100 000 invånare, beroende på
vilken klassificeringsmodell man använder.
Adam Linder berättade även om ett förbättringsprojekt i Region Skåne för att snabbare identifiera svår
sepsis.
– Det är svårt att tidigt upptäcka sepsis. I ambulansen på väg till sjukhuset kan en patients symtom
misstolkas för exempelvis panikångestattack. Sepsis
har många ansikten och kan visa sig i form av svår
smärta, svår andningspåverkan, frossa och feber samt
påverkat medvetande. Projektet ”Sepsislarm” som
startade i Malmö och som nu används i Region Skåne
har varit framgångsrikt med fina resultat. Till exempel
har mediantiden till behandlingsstart med antibiotika
minskat från 190 till 24 minuter.
Fördelar med ”Sepsislarm” är att infektionsläkare
konsulteras tidigt, att det sker en snabb handläggning
och behandling, att specificiteten är hög (90 procent)
och att sepsis får en högre status. Nackdelarna är att
sepsislarmet är resurskrävande. Bara i Lund sker i snitt
2 till tre sepsislarm per dygn, sensitiviteten är låg (36
procent av samhällsförvärvad sepsis) och det finns en
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risk att ”antibiotikahets” går ut över odlingskvaliteten
och noggrann klinisk diagnostik.
Det behövs, menar Adam Linder, biologiskt trovärdiga biomarkörer för att öka den diagnostiska och
prognostiska känsligheten. Han berättade även om
Sepsisfonden som grundades 2015 i Lund och som är
en ideell insamlingsstiftelse som dels vill öka kännedom om sepsis bland befolkning och makthavare, dels
samla in pengar till forskning.
– Tack vare den internationella världsdagen för
sepsis, som initierades av Global Sepsis Alliance och
som stöttas av WHO, och som infaller varje år den 13
september, har medvetenheten om sepsis ökat globalt,
men det är fortfarande många i världen som aldrig
hört talas om sepsis.
Snabb sepsisdiagnostik
Bo Nilson, forskare vid avdelningen för medicinsk
mikrobiologi vid Lunds universitet, pratade om snabb
mikrobiologisk diagnostik för sepsis.
– Sepsis kan utvecklas väldigt snabbt och på några
timmar kan det gå från att patienten mår bra till att
det blir livshotande. Därför är behovet av ännu snabbare diagnostik stort. Positivt är att det pågår en kraftig
diagnostisk utveckling med många nya teknologier. Ett stort framsteg är införandet av MALDI-TOF
masspektroskopi (MS) för snabbare artbestämning
av bakterier och svamp. Sedan 2010 då laboratoriet i
Lund som första klinik i Sverige utvärderade den nya
teknologin har den på ett dramatiskt sätt ökat våra
möjligheter att artbestämma bakterier snabbt. Idag
finns denna apparatur på nästan alla de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna i Sverige.
Bo Nilson beskrev hur man i Skåne steg för steg har
snabbat upp och förbättrat sin sepsisdiagnostik. På 5
år har svarstiden för att identifiera och artbestämma
de bakterier som orsakar sepsis kortats ned med upp
till 3 dygn.
Den snabbare artbestämningen på klinisk mikrobiologi har i sin tur lett till att man fortare kan göra
en första bedömning om patienten har fått rätt antibiotika eller ej, och om man snabbt måste byta till en
annan effektivare antibiotikabehandling.
Sjukhusförvärvad pneumoni
Symposiet om sjukhusförvärvad pneumoni/VAP tog
upp handläggning och behandling, mikrobiologisk diagnostik samt handläggning av immunsupprimerade.
– Risken för VAP är som högst tidigt under respiratorvården och hälften av alla fall inträffar inom fyra
dagar, säger Jonas Hedlund, docent i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet samt moderator och
föreläsare vid symposiet.
Incidensen av sjukhusförvärvad pneumoni (HAPhospital acquired pneumonia), har uppskattats till
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Jonas Hedlund, Christian Giske, Karlis Pauksens

mellan 5–15 fall per 1 000 vårdtillfällen. En annan
grupp är sjukhusförvärvad pneumonia (VAP-ventilator associated pneumonia) som debuterar under
respiratorvård efter intubation. VAP är den vanligaste
IVA-förvärvade infektionen och cirka 10 procent av
alla patienter som vårdas i respirator drabbas av VAP,
ett allvarligt tillstånd som ger besvärliga komplikationer hos cirka 50 procent av patienterna: respiratorisk
svikt, pleurala effusioner och empyem, septisk chock
och njursvikt.
– Hos patienter med HAP som vårdas på IVA är
mortaliteten nästan lika hög som vid VAP, säger Jonas
Hedlund.
Han refererade till två stora internationella riktlinjer
för handläggning och behandling av sjukhusförvärvad
pneumoni, dels de amerikanska riktlinjerna för VAP
som utkom 2016 (Kalil AC), dels de europeiska riktlinjerna för HAP som utkom 2009 (Torres A et al) och
som nu genomgår en revidering.
– Förra året presenterade Läkemedelsverket, för första gången i historien, en behandlingsrekommendation för sjukhusförvärvad pneumoni. Det råder dock
fortfarande en slags begreppsförvirring när det gäller
indelningen och definitionen av HAP respektive VAP.
Det finns också utmaningar när det gäller handläggning och hur man ska komma rätt när det gäller antibiotikabehandling eftersom merparten av patienterna,
63 procent, inte vårdas på IVA, säger Jonas Hedlund.
Det finns fem faktorer, enligt Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendation, som bör styra behandlingsvalet: Hur lång vårdtid som föregått insjuknandet, eventuell invasiv ventilation, sjukdomens svårighetsgrad, om patienten är immunsupprimerad samt
eventuella riskfaktorer för resistenta bakterier.
Jonas Hedlund gick även igenom riskfaktorer för
antibiotikaresistens samt val av antibiotika, och lyfte
viktiga ändringar/nyheter i nya IDSA/ATS-dokumentet: Tidigare var VAP en subgrupp av HAP, i dag defi-
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nieras HAP och VAP vara två olika grupper. Begreppet
HCAP (Health Care Associated Pneumoni) utgår, varje sjukhus rekommenderas göra egna antibiogram för
att vägleda kliniker i val av antibiotika, kort behandlingstid för de flesta patienter med HAP/VAP, oberoende av etiologi, rekommendationer om non-invasiv
provtagning av luftvägssekret.
Immunsupprimerade
Karlis Pauksens, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, inledde sitt föredrag med att
prata om de bakomliggande orsakerna till sjukhusförvärvad pneumoni hos immunsupprimerade.
– Det kan handla om att patienterna insjuknar på
sjukhus efter immunsuppressiv behandling eller efter
organtransplantation med mikroorganismer som de
redan kan ha varit koloniserade med före sin behandling. Det kan också handla om en tidigare genomgången infektion med cytomegalvirus eller mykobakterier som reaktiveras.
Smitta kan förekomma på sjukhus med exempelvis Legionella i vattenledningsvatten, aspergillus vid
byggnadsarbete på sjukhusområdet (luftburen smitta) samt smitta från personal, besökare, eller mellan
patienter av luftvägsvirus som till exempel influensa.
Hög risk att drabbas av pneumoni är patienter som
genomgår akut leukemibehandling eller allogen stamcellstransplantation samt organtransplantation.
Karlis Pauksens lyfte även några fallbeskrivningar;
exempelvis en patient som läggs in för behandling
av akut lymfatisk leukemi och som efter 13 dagar
plötsligt försämras med hög feber, andningspåverkan
och utvecklar septisk chock och hamnar i respirator
på IVA. Diagnosen visade sig vara Legionella. För att
hitta möjlig smittkälla krävdes omfattande epidemiologisk utredning där det visade sig att vattnet vid ett
tandläkarbesök var kontaminerat med Legionellabakterier. Sammanfattningsvis, menar Karlis Pauksens,
är pneumoni en av de vanligaste sjukhusförvärvade
infektionerna hos immunsupprimerade patienter.
Vanligaste etiologin är bakteriell med mera resistenta
bakterier än vid samhällsförvärvad infektion. Initialt
gäller därför bredare empirisk behandling.
– Vid svår pneumoni bör atypisk täckning läggas
till. Och vid behandlingssvikt och högriskpatienter
krävs tidig utvidgad utredning med CT-thorax, BAL
samt bred mikrobiologisk diagnostik. Gör alltid en
riskbedömning, säger Karlis Pauksens.
Diagnostik
Christian Giske, docent och överläkare i klinisk mikrobiologi vid Karolinska universitetssjukhuset, gjorde
en kort introduktion om etiologin och visade en schematisk bild över de vanligaste agens bakom sjukhusförvärvad pneumoni, VAP, dels i Skåne mellan 2004
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till 2017 dels på Karolinska mellan 2002 till 2010.
– Vi ser ett minskat inslag av samhällspatogener och
ett större inslag av gramnegativa bakterier ju längre
tiden går.
Christian Giske tipsade även om en internationell
studie om sjukhusförvärvad pneumoni/ VAP som
publicerats i Future Microbiologi 2016; 11: 427.
– Det är en mycket bra sammanställning som visar
att de vanligaste agens bakom sjukhusförvärvad pneumoni är icke-fermentativa gramnegativa bakterier,
grampositiva kocker samt enterobakterier.
Christian Giske gick även igenom vilka agens som
kan påvisas med olika metoder: Odling: vanliga patogener, L. pneumophila, Legionella spp, Nocardia spp
samt svamp. Odling och PCR : L. pneumophila, S.
pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis samt svamp.
Endast PCR: M. pneumoniae, C. pneumophila, B. pertussis.
I några konkluderande punkter sammanfattade
Christian Giske de viktigaste budskapen: Svenska data
finns framförallt för VAP, det råder en begränsad tillgång på resistensdata från nedre luftvägsprov i Sverige,
och internationell litteratur kan inte utan vidare extrapoleras till Sverige. HAP hos immunsupprimerade
kräver bred provtagning med tydlig frågeställning vad
gäller ovanliga agens.
– Det är också viktigt att komma ihåg att kvantitativ luftvägsdiagnostik inte reducerar mortaliteten,
men det är det enda sättet att skilja kolonisation från
infektion. Det finns också en risk för överbehandling
vid kvalitativ odling. Man bör även tolka signifikansgränser med försiktighet utifrån antibiotika, tidpunkt
för provtagning och reproducerbarhet.
Förändringar av smittsamma sjukdomar
Folkhälsomyndigheten har idag ett samlat ansvar för
landets smittskydd, ett uppdrag som tidigare delats
med Socialstyrelsen. Thomas Tolfvenstam är infek-
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tionsläkare, men valde att lämna sjukvården 2014 för
att istället arbeta på Folkhälsomyndigheten där han
arbetar med hälsosäkerhetsfrågor och åtgärder nationellt och internationellt. Han höll en uppskattad föreläsning om globaliseringen av smittsamma sjukdomar
och hur gränserna mellan länder alltmer suddas ut.
– Det negativa är att vi får tampas med nya sjukdomar. Det positiva är att vi gemensamt tvingas förbättra vårt samarbete mellan länder och arbeta på att
få existerande strukturer i vårt land och utomlands att
fungera bättre tillsammans för att förhindra utbrott
och överföring av nya sjukdomar.
Mellan 2014 och 2017 förekom ett flertal utbrott av
smittsamma sjukdomar runt om i världen, exempelvis
det mycket stora utbrottet av ebola i Västafrika samt
två mindre utbrott av Ebola i Demokratiska Republiken Kongo, man identifierade även ett nytt lyssavirus
på Filippinerna. Det myggburna chikungunyaviruset
infekterade hela tropiska västra hemisfären liksom zikavirus några år senare, där infektionerna förut inte
funnits
– Även de högpatogena influensorna är en fortsatt allvarlig risk. Vi såg utbrott av H5N1 i Egypten
och Sydostasien, men också ett nationellt utbrott av
H5N8 i Sverige. Vi ser också en ökad utbredning av
usutuvirus som rör sig mot Centraleuropa, Kyanusur
forestutbrott i Indien samt CCHF-virus, Crimean
Congo Hemorrhagic Fever, en blödarfeber som finns
så nära som i Turkiet och på balkan. Utvecklingen
innebär att vi behöver arbeta mer gränsöverskridande
än vad vi gör idag.
På listan över ”bubblare”, infektionssjukdomar som
ökar i utbredning, finns även ”severe fever with TRCpenia-virus” i Kina och lujovirus i tropiska Afrika,

en lyssavirussläkting med större utbredning än beräknat.
– Det finns anledning att känna oro inför framtiden
men samtidigt tillförsikt då infektionssjukdomar nu
står högt på många internationella organisationers och
staters agenda. En annan fara är att modern molekylär
teknik gör att virus kan förändras och användas i krig
eller terrorsyfte. Även där försöker vi ligga steget före
med beredskapsåtgärder.
Myggorna som sprider sjukdom
Man ser en ökad utbredning av vektorer som överför
sjukdomar, framförallt den så kallade aedes aegypti myggan som är mycket adaptiv och bor nära oss
människor, i hem och städer.
– Vidare bidrar ett varmare klimat till ökad utbredning av ”tropikerna” och risken finns att vi kommer
att få se begränsade utbrott av zikaviruset, dengue och
chikungunya även i Europa och i länder som Spanien
och Portugal, även om de utbrotten hejdas av vinterns
lägre temperaturer.
På tre kontinenter finns nu dengue, chikungunya
och zika, smittsamma sjukdomar som inte alltid är åtskiljbara. Ett avsevärt problem är korsreaktivitet. Serologi för zika är också svårt på grund av homologi med
dengue. Det tar en månad innan diagnosen säkert kan
ställas serologiskt och det krävs säkerhetslaboratorium
och tillgång till arbetskrävande neutralisationstest för
säkerhet i diagnostiken.
– Kunskapen om de här sjukdomarna behöver öka
inom framförallt många specialiteter. Patienterna med
chikungunya och sena ledbesvär kommer i regel till
reumatolog, och inte till infektion, och symtomen kan
förväxlas med reumatoid artrit. Därför är det viktigt
att fråga var patienten har varit även om det kan vara
någon månad bakåt i tiden.
MERS
Thomas Tolfvenstam gjorde även en lägesuppdatering
av MERS-coronavirus, sedan 2015 en anmälningspliktig sjukdom.
Sedan 2013 har epidemin pågått i framförallt Saudiarabien med enstaka utbrott i grannländerna. Sjukdomen har förts ut framförallt via resenärer från arabiska
halvön. Ett mycket allvarligt utbrott drabbade Sydkorea baserat på endast en mycket smittsam patient.
– Det är ett obehagligt virus som hos multisjuka
patienter kan vara oerhört smittsamt och livshotande.
Om det förs in på sjukhus och om misstanken inte
väcks kan den leda till ödesdigra konsekvenser som i
Sydkorea.
WHO tror inte att MERS kommer att bli en världsomspännande epidemi, men den verkar vara här för
att stanna, ungefär på den nivå vi ser nu, menar Thomas Tolfvenstam, och vi kommer att behöva hålla
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en fortsatt skärpt uppmärksamhet på resenärer med
comorbiditet som behöver slutenvård, för att skydda
sjukvårdsanställda och medpatienter.
– Folkhälsomyndigheten bistår med snabb diagnostik dygnet runt vid anamnes på framförallt vistelse
inom sjukvården i endemiska regioner och vid inläggning kan det vara klokt att ta det säkra före det osäkra
och använda adekvat skyddsutrustning och vara liberal med provtagning, framför allt om patienten behöver avancerad vård.
Fästinginfektioner
Intresset för symposiet om inhemska fästingburna infektioner lockade många åhörare och lokalen fylldes
till sista plats.
Pia Forsberg, professor emerita i infektionsmedicin
vid Linköpings universitet, inledde symposiet med att
tala om vilka mikroorganismer vi vanligtvis exponeras
för och vilka riskerna är vid fästingbett.
Fästingar är ofta bärare av exempelvis Borrelia,
Anaplasma phagocytophilum, Ricksetta helvetica samt
TBE-virus, och det finns en stark oro för att smittas
av borreliainfektion och TBE. Efter ett fästingbett är
det inte ovanligt att individer vill ha antibiotika, även
om sjukdomen inte manifesterats. Och det innebär
en risk för överförskrivning och resistensutveckling av
antibiotika, säger Pia Forsberg.
– Det finns få studier som undersökt fästingar som
bitit människor och sedan följt upp hur det sedan har
gått för dessa fästingbitna individer.
Fästingsäsongen pågår långt in på hösten och fästingar är aktiva så länge som temperaturen ligger över
4 grader. Det finns 11 fästingarter i Sverige, den vanligaste är Ixodes ricinus (95 procent).
STING-studien
Pia Forsberg refererade till STING-studien som undersökt hur farligt det är att bli biten och vilka smittor
som överförts. Syftet är att belysa sambanden mellan
infekterade fästingar och risken att drabbas av infektion efter fästingbett.
Över 10 000 fästingar samlades in. Varje fästing
mättes och fotograferades och man beräknade även
tiden för hur länge fästingen sugit blod. Med hjälp av
PCR-teknik analyserades DNA som extraherats från
fästingarna.
– Studien inkluderade 5 500 individer som lämnade
blod vid två tillfällen, samt även 5 500 enkäter som
också lämnades vid två tillfällen. Över 60 vårdcentraler i Norge, Sverige och på Åland var med i studien,
säger Pia Forsberg.
För att analysera cytokiner, kemokiner, antikroppstitrar och biomarkörer i blodet från den fästingbitne användes Luminex xMAP.
– Det innebar att vi kunnat få information om vissa
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mikrober oftare infekterar personer än andra, och om
flera olika mikrober i samma fästing förekommer.
I tre månader följdes de fästingbitna individerna;
blodprover togs i samband med att fästingen lämnades
in samt efter tre månader, och även i de fall individer
sökte sig akut till en vårdcentral under studietiden.
– I dessa fall studerade vi journalhandlingar för att
ta reda på om de besvär individen sökt för skulle kunna vara fästingrelaterade.
Trots att var fjärde fästing bar på borreliasmitta var
det förhållandevis få individer som blev sjuka.
– Det är ett viktigt budskap, med tanke på de krigsrubriker som förekommer i media.
Av de som blev bitna utvecklade 2, 1 procent LB,
Lyme borreliosis, den vanligaste fästingburna infektionen på norra halvklotet. Och 2, 5 procent av de som
blev bitna uppvisade antikropputveckling, men blev
ej sjuka.
– Många rapporterade ospecifika symtom som feber, trötthet, nackvärk. Varför vet vi inte säkert, men
vi tror att det kan finnas en bakomliggande saminfektion med annan fästingburen patogen, säger Pia
Forsberg.
Överraskande resultat, menar hon, är att vissa fästingar var dubbelinfekterade med såväl Borrelia (24
procent) som Anaplasma (3, 9 procent).
– Här finns det mycket att gräva i som forskare. Vi
vet från djurstudier att dubbelinfektion kan innebära
en mycket högre risk att bli allvarligt sjuk. Experimentella studier har visat att de djur som blev dubbelinfekterade insjuknade och dog, medan de djur som enbart
blev smittade med borrelia klarade sig.
Studien visade även att 4, 9 procent av fästingarna
(473 stycken) var infekterade med Rickettsia helvetica-bakterien.
– Ett intressant fynd var att ingen fästing från Åland
var smittad med Rickettsia och det tror vi kan bero på
att värddjuren på Åland av någon anledning inte kan
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härbärgera bakterien. Forskarna hittade även i två fall
Neoehrlichia.
– Vi följde 103 individer som sökt sig till vårdcentral under en tremånaders period och fann att två
personer smittats med den fästingburna bakterien
Neoehrlichia. Och det var individer som inte var immunsupprimerade utan som rört sig ute i skog och
mark. Vid kontakt efter några månader var dessa individer helt friska.
När det gäller TBE var endast fem av 2167 fästingar smittade med viruset. Tre av fästingarna kom från
Åland.
– Det är en otäck sjukdom när den väl drabbar en
individ. Men tack och lov har vi ändå få fall i Sverige
och det är jag som infektionsläkare tacksam för.
Pia Forsberg diskuterade även den för Sverige ovanliga fästingsmittan Babesia, en blodparasit som tidigare har beskrivits som en smitta som förekommer hos
boskap och husdjur.
– Vi fann att 3, 1 procent av fästingarna bar på Babesia, och intressant nog var 46 procent saminfekterade med borrelia. Vad saminfektioner betyder och om
de ökar risken för allvarlig sjukdom och död vet vi inte
riktigt ännu. Här behöver vi mer forskning, säger Pia
Forsberg.
Centrum för utredning
I oktober 2015 startade mottagningen Centrum för
vektorburna infektioner vid infektionskliniken på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Här får patienter med långdragna besvär, som antas
vara relaterade till fästingburna infektioner, möjlighet
till utredning.
Hittills har drygt 160 patienter utretts.
Mottagningen är ett pilotprojekt med syfte att pröva och utvärdera om samlad information från en standardiserad och utvidgad utredning kan ge klarhet i
om patientens besvär går att knyta till en fästingburen
infektion. Förhoppningen är att utveckla en säkrare
och mer ändamålsenlig utredningsstandard för denna
grupp av patienter.
En fråga som livligt diskuterats är om det finns kronisk borrelia? Klart är att behandling med halvårslånga
intravenösa antibiotikakurer strider mot vetenskaplig
evidens.
– Patienter beger sig till Norge och Tyskland och
ruinerar sig på den här sortens behandlingar. Men
så snart antibiotikabehandlingen avslutas kommer
symtomen tillbaka vilket beror på många antibiotikas
antiinflammatoriska effekt, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar samt verksam vid centret.
Till Centrum för vektorburna infektioner kommer
även patienter för second opinion. I en studie som
omfattar 160 patienter i Uppsala län, uppvisade 45
procent tecken på inflammation vid provtagning och
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20 procent hade myositantikroppar. Av dessa 20 procent hade hälften tecken på någon genomgången vektorburen infektion. Ingen av patienterna uppvisade
genomgången TBE-sjukdom. I endast tre fall rekommenderades behandling med antibiotika.
– Det var ett oväntat resultat. Vi ser mycket inflammation och många mår väldigt dåligt och lever med
en kraftigt sänkt livskvalitet som kan jämföras med
RA-patienter. Vi tar gärna emot remisser till centrat,
men inga egenremisser, säger Björn Olsen.
Doxycyklin
Lars Hagberg, professor samt överläkare vid Infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset,
avrundade seminariet om fästingburna infektioner
med att lyfta behandlingsalternativ vid borrelios med
engagemang av nervsystemet (neuroborrelios).
– Vissa hävdar att kvarvarande symtom efter standardbehandling beror på defektläkt infektion som
kräver långvarig antibiotikabehandling, men det finns
inga vetenskapliga belägg för detta.
All erfarenhet i Sverige, menar Lars Hagberg, visar
att även neuroborrelios effektivt läker på 10 till 14 dagars antibiotikabehandling.
– Neuroborrelios, inklusive kronisk neuroborrelios
som är en obehandlad infektion som varar mer än sex
månader, är ingen svårbehandlad, mystisk infektion
utan kan behandlas effektivt med peroralt doxycyklin
200 till 400 mg/dag i 10 till 14 dagar.
Doxycyklin, är ett bredspektrumantibiotikum (en
tetracyklin) som bland annat används vid malaria,
MRSA, lunginflammation, klamydia, men även vid
borrelia, anaplasmos, ehrlichia, rickettsioser och tularemi.
Lars Hagberg kommenterade även behandling av
barn under åtta år som smittats av fästingburen borrelia.
– Påståendet att barn under åtta inte ska behandlas
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med doxycyklin stämmer helt enkelt inte. Men det står
så i FASS. Skälet anges vara att det verksamma ämnet
tas upp av det växande skelettet och kan missfärga tandemaljen, men det rör endast den första generationens
tetracykliner och inte doxycyklin, säger Lars Hagberg.
Han ifrågasatte även IgM-serologidiagnostik vid
borrelia, som han menar gör mer skada än nytta. På
Åland konstaterar man i de nya riktlinjerna att metoden saknar betydelse för diagnos och bedömning.
– I Sverige har Läkemedelsverket slagit fast att
IgM-antikroppar i serum är av tveksamt diagnostiskt
värde. Mitt förslag är att man helt slutar med denna
typ av diagnostik, även i Göteborg där IgM-serologi
fortfarande används, tyvärr.
Hepatit C-behandling
Kan vi nu bota även de svårbehandlade? Frågan diskuterades av Ann-Sofi Duberg, överläkare vid Infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, och Soo
Aleman, docent samt överläkare på Infektionskliniken
på Karolinska universitetssjukhuset.
Ann-Sofi Duberg inledde seminariet med en kortfattad historik om behandling vid kronisk hepatit C.
I början av 1990-talet var standardbehandling Interferon (IFN) som botade cirka 15-25 procent av patienterna. Några år senare, 1997, förbättrades resultaten då IFN kombinerades med ribavirin (RBV), en
behandling som botade cirka 45 procent. Nästa steg
kom 2001 då RBV kombinerades med Peg-IFN och
behandlingsresultaten förbättrades ytterligare då cirka
50 procent botades.

– Men det var långa behandlingar, mellan 24 till
48 veckor, med många biverkningar som resulterade
i sjukskrivningar, kontraindikationer och mycket dålig
effekt vid cirros. Kostnaden uppskattades till mellan
150 000 och 200 000 per behandling, säger Ann-Sofi
Duberg.
I slutet av 2014 listade Dagens Medicin de tio största forskningsnyheterna under året. En av dem var:
”Direktverkande antiviraler (DAA) En enklare och
bättre bot mot hepatit”.
– Det var ett paradigmskifte i behandlingen av hepatit C och vi fick flera nya kombinationer som resulterat i att vi nu kan bota 95 procent av de patienter
som får antiviral behandling.
Antalet personer som fått DAA-behandling på recept har ökat från 1001 år 2014 till 2 881 år 2016.
Kostnaden uppgår till cirka 1,4 miljarder (2016) och
cirka 70 procent av den beräknade kostnaden ersätts
med statsbidrag.
Vid seminariet presenterades även olika fallbeskrivningar som deltagarna fick ta ställning till med hjälp
av en mentometer.
Seminariet diskuterade även nästa pangenotypiska
DAA där NUC, proteashämmare och NS5A-hämmare kombineras i olika dubbel- och trippelregimer,
beroende på deras resistensbarriär.
– Två läkemedel räcker om de har hög resistensbarriär och kan vara lika bra som tre med lite lägre barriär.
Med kommande DAA kommer det endast att krävas cirka åtta veckors behandling hos icke cirrotiska
patienter och det gäller samtliga genotyper.
– Cirrospatienter, även med genotyp 3, kan behandlas utan ribavirin i 12 veckor. Nya DAA erbjuder även
bra alternativ för genotyp 3-patienter med njursvikt,
vilket saknats tidigare. Och patienter med behandlingssvikt och som står på nuvarande DAA med resistensmutationer mot DAA, särskilt mot NS5A-hämmare, kan rebehandlas med hög utläkningschans.
Även om det nu finns möjligheter att bota de flesta hepatit-C infekterade, kvarstår ändå vissa problem
med bland annat resistens, även om nya läkemedel
kommer att minska den problematiken. För patienter
med njursvikt väntas nya behandlingsmöjligheter det
närmaste året, däremot kvarstår problem att behandla
dekompenserade patienter med NS5A-hämmarresistens eftersom nya kombinationer innehåller proteashämmare som är kontraindicerade vid leversvikt.
I samband med avslutningen av årets Infektionsvecka och Mikrobiologiskt vårmöte, blev det klart att
nästa års konferens kommer att äga rum på Karlstad
Congress Culture Centre den 29 maj till 1 juni 2018.
Eva Nordin
eva@mediahuset.se
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Klimatförändringars inverkan
på infektionspanoramat
Vårmötets sista dag avslutades med Keynoteföreläsningar om klimatförändringars inverkan
på infektionssjukdomar. Moderator var Maria
Furberg från Umeå vars avhandling kring klimatförändringar presenteras sist i detta nummer av
tidningen.

F

örsta huvudtalare var professor Kristie Ebi från
University of Washington som i sin forskning
framförallt har undersökt hur klimatförändringar påverkar hälsorisker i olika delar av världen. Professor Ebi konstaterade att klimatförändringarna nu
är snabbare än någonsin och att temperaturstegringar är ojämnt fördelade över jordklotet. 2016 var det
varmaste året någonsin sedan mätningar startats och i
de modeller för framtiden som professor Ebi presenterade kommer den största relativa värmeökningen att

ske på våra nordiska breddgrader. Det är inte bara stigande medeltemperaturer utan också mer torrperioder
och översvämningar – extremscenarier som kommer
att ha avgörande inverkan på infektionssjukdomar
framöver. Förändringar i vektorekologi kommer att
ha betydelse liksom vattentillgång och vattenkvalitet
med risk för ökad spridning av sjukdomar som kolera och andra vibriosjukdomar, cryptosporidium och
leptospiros. Professor Ebi redogjorde för projektioner
för olika vektorburna sjukdomar som borrelia, malaria och diverse flavivirus. Enligt en av de förevisade
projektionerna kommer vi att se Denguetransmission
i Stockholm år 2080. Andra sjukdomar där vi sannolikt kommer att se mer inhemsk spridning i Europa
är till exempel Leishmaniasis då sandmyggor blir mer
förekommande.
– Det är viktigt att bygga upp effektiva tidiga var-

Marie-Claire Paty, Maria Furberg och Kristie Ebi
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ningssystem menade Professor Ebi och framhöll Singapores detektionssystem för Dengue som ett modellsystem för hur vi i framtiden bör arbeta.
Dagens andra huvudtalare var Dr Marie-Claire Paty
från övervakningsenheten för vektorburna infektioner
vid franska folkhälsomyndigheten, Santé Publique
France. Dr Paty beskrev de stora utbrotten av Dengue
och Chikungunya som förelegat i de franska karibiska
öarna senaste åren, med 80.000 respektive 160.000
fall sedan 2010. Vidare informerade hon om att Aedes
albopictus nu föreligger i en tredjedel av departmenten
i kontinentala Frankrike. En hög andel importfall och
etablering av vektorer ökar risken för inhemsk spridning i Europa. Sex olika tillfällen med inhemsk lokal
spridning av ett eller flera fall av Dengue i Frankrike
har nu förelegat liksom utbrott av Chikungunya. Det
har lett till stora lokala insatser med olika åtgärder för
vektorkontroll, för att förhindra ytterligare spridning.
Man har i Frankrike byggt upp ett system där man
efter varje notifiering av Denguevirusinfektion startar
larvicid och adulticid vektorkontroll i området kring
varje viremiskt fall. Rutinmässigt vidtar man liknande
åtgärder runt flygplatser och sjukhus i de departement

där Aedes albopictus är etablerad. Även riktade informationskampanjer ingår och man ser över sin blodgivarstrategi. Detta mot bakgrund av ett större utbrott av
Dengue på Madeira 2012-13 med över 2000 fall och
ett utbrott av Chikungunya i Italien 2007 med över
300 fall. Ingen dokumenterad vektorburen spridning
av Zikavirus har ännu ägt rum i Frankrike men däremot 12 dokumenterade sexuellt överförda fall. Sammanlagt har det nu rapporterats över 2000 importfall
av Zikavirusinfektioner, varav hos dryga hundratalet
gravida kvinnor i 21 länder i Europa. Dr Paty poängterade även att det inte enbart är Aedesburna infektioner som är nytillskott i infektionsfloran, t ex har
det förekommit en mindre epidemi av Schistosomiasis
på Corsica under 2013-2015 och fall av Krim-Kongo
hemorrhagisk feber i Spanien under 2016.
Sammanfattningsvis var det en både spännande och
skrämmande påminnelse om att vi lever i klimatologiskt föränderliga tider där en vaksamhet och kontinuerlig uppdatering är viktig för att snabbt reagera när
nya sjukdomar närmar sig våra breddgrader.
Fredrik Månsson

Nominering av medlemmar
till vårdprogramgrupp UVI
Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för UVI hos vuxna och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

N

omineringar kan komma från medlemmar,
programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att
gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i
programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning
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parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya
gruppmedlemmar bör innan deras inträde i programgruppen ha fått bekräftat från respektive klinikchef att
tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.
Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Torsten Sandberg, Göteborg för mer information. Intresseanmälningar skickas till styrelsens
vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns
på Infektion.net) och böra vara framme innan 171201.
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Årets Justus Strömföreläsare
Jan Sjölin, professor och överläkare i infektionssjukdomar, höll en uppskattad Justus-föreläsning
om behandling vid septisk chock- är vi på rätt
väg?

D

et var en hedrad Jan Sjölin som äntrade den
stora scenen på Konserthuset i Karlskrona.
– Det känns stort att stå här och jag är tacksam för förtroendet, säger Jan Sjölin, överläkare vid infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Han är professor emeritus i infektionssjukdomar
och hans specialområden har under många år varit inflammatoriska mekanismer vid sepsis.
Inflammatoriska processer ligger till grund för nästan tre fjärdedelar av alla sjukdomar som drabbar
världens befolkning. Vid Akademiska sjukhuset finns
sedan 2008 ett Centre of Excellence som samlar kompetens när det gäller avancerad diagnostisering och
behandling av patienter med inflammatoriska sjukdomar.
– Frågan som jag ställer i rubriken till min föreläsning hänger i luften. Vi har slirat ganska ordentligt
när det gäller behandlingsforskning och rekommendationer vid septisk chock. Min förhoppning är att vi
framöver ska slira mindre.
Öka intresse för mitokondrier
Jan Sjölins Justus Ström-föreläsning startade med en
omvärldsspaning och en genomgång vid patofysiologin vid septisk chock, men också den kliniska bilden:
påverkan på cirkulation, respiration, njurfunktion,
centrala nervsystemet, leverfunktion och koagulation.
– Via det medfödda infektionsförsvaret sker en påverkan på större delen av kroppens organ vilket bland
annat anses leda till försämrad syrgasleverans och cellulär hypoxi. Det påverkar även det adaptiva immunförsvaret, som kan bli kraftigt nedreglerat vid septisk
chock.
I en studie från 2009 obducerades kirurgiska intensivvårdspatienter med diagnosen sepsis/septisk chock.
Den angivna dödsorsaken var multipel organsvikt hos
52 procent samt refraktär chock hos 35 procent av patienterna. I tre fjärdedelar av fallen visade sig patienterna ha tecken på septiska bakteriella foci.
Orsaken till att patienter dör i septisk chock varierar
och kan bland annat bero på en alltför kraftig intravasal
inflammation eller anti-inflammation/immunsuppression. En annan möjlighet är mitokondriedysfunk-
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Jan Sjölin-Justus pristagare

tion, då kväve och syreradikaler hämmar elektrontransportkedjan och skadar mitokondriemembranen;
i en obduktionsstudie fann man svullna och förändrade mitokondrier.
– Det sker en adaptiv sänkning av cellprocesserna
för att undvika ATP-brist och programmerad celldöd.
Intresset för mitokondrierna och påverkan på cellfunktionen har under senare år hamnat i fokus och
det finns ett stort intresse hos många forskargrupper
att utreda detta vidare.
Jan Sjölin gick även igenom definitionen på septisk
chock enligt Sepsis-3 och refererade till Singer et al,
JAMA 2015: ”Sepsis med en cirkulationsrubbning
och störd cellmetabolism som substantiellt resulterar
i en ökad mortalitet”.
– Hög laktatnivå, som förutom lågt blodtryck används som kriterium vid fastställandet av septisk
chock, kan i de svåraste fallen orsakas av hypoperfusion, men är också en stressmarkör, som kan stiga utan
att cellulär hypoxi föreligger. Högt laktat indikerar
dock alltid problem.
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Behandling-septisk chock
Så, vad har forskningen kommit fram till när det gäller
behandling av septisk chock och vad säger guidelines?
I Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram
från 2015 står att den initiala behandlingen ska starta med vätska och syrgas; en vätskebolus ska ges utan
dröjsmål, i tillräcklig mängd och tillräckligt snabbt,
och behandlingen ska upprepas till att cirkulationsmålen uppnåtts.
Det har sedan länge varit en spridd uppfattning att
det är bra att ösa på med vätska, menar Jan Sjölin.
– Men 2011 kom den första varningssignalen då
en forskargrupp publicerade en studie i New England
of Medicine och visade att kraftiga vätskedoser ökade
mortaliteten. Sedan dess har ett flertal studier publicerats som visar samma sak. Det är ett viktigt och kraftfullt budskap.
År 2016 publicerade SSC, Surviving Sepsis Campaign, nya internationella riktlinjer med förändrad
syn på vätskebehandling.
– I de nya riktlinjerna står att en initial vätskebolus
ska ges utan dröjsmål, men istället för 1000 ml/<30
minuter med kristalloid vätska, anges vätskedosen till
cirka 30 ml/kg under tre timmar.
Albumin vid sepsis
Det finns stöd för att albumin, förutom kolloidosmotiska effekter, även har exempelvis antioxidativa egenskaper och att det är antiinflammatoriskt och kärlpermeabilitetsbevarande.
Humant albumin har inga säkerställda negativa effekter, men har å andra sidan ansetts vara dyrt och
därmed tveksamt ur en kostnadseffektivitetssynpunkt,
menar Jan Sjölin.
Han refererade sedan till bland annat SAFE-studien
(Finfer et al, NEJM 2004) och Albios-studien (Caironi et al, NEJM 014) samt en studie från 2017 (Seth et
al, Shock), vilka indikerar en positiv effekt vid septisk
chock samt att albumin med stor sannolikhet kan ges
som bolus.
– Det är ändå i jämförelse med övriga kostnader
för denna patientgrupp relativt billigt att ge albumin.
Men idag saknas bra kliniska studier som stödjer denna behandling. Möjligtvis skulle man kunna tänka
sig att i framtiden ge albumin till patienter som inte
snabbt svarar på initial vätska. Men vi behöver ett
bättre kunskapsunderlag innan vi allmänt kan rekommendera det.
Syrgasbehandling
Precis som för vätskebehandling har synen på syrgas vid septisk chock ifrågasatts, fr a riskerna med
supranormala nivåer. I Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram från 2015 står att målet för
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syrgasbehandling ska vara en normaliserad saturation
eller ett SpO2 ≥93 procent.
Men, menar Jan Sjölin, på basen av experimentella och retrospektiva kliniska studier har det varnats
för höga supranormala syrgashalter med eventuella
lungskador och systemeffekter som följd. Av den anledningen gjordes en prospektiv studie inkluderande
patienter som av olika skäl vårdades på IVA (Giardis
et al JAMA 2016). Den visade att patienterna som fick
syrgasbehandling resulterande i supranormala nivåer
hade en ökad chockutveckling och risk för bakteremi.
– Om patienten har låga syrgasnivåer ska syrgas
självklart ges. Men det finns ingen som helst anledning att ligga över 97 procent i saturation. Återigen,
laktat är en viktig markör att styra efter.
Antibiotika
Hur bråttom är det att ge antibiotikabehandling vid
septisk chock?
År 2006 kom en studie som inkluderade IVA-patienter med septisk chock och som visade att mortaliteten ökade med 7 till 8 procent för varje timme som
gick till insättning av effektiv antibiotikaterapi,
– Men ingen har senare kunnat reproducera studien
som visar en lika stor vinst av tidig antibiotikabehandling. År 2014 kom till och med en studie av Hranjec
et al som visade att det inte alls var bråttom och att
mortaliteten till och med var lägre om man dröjde
med insättning av effektiv antibiotikaterapi. Det skorrar illa i infektionssjälen och det var egentligen inget
resultat som man ville se. Trots att jag försökt har jag
svårt att hitta något som förklarar resultaten i studien,
säger Jan Sjölin.
Han understryker dock att patienter med septisk
chock eller som annars är instabila givetvis ska få antibiotikabehandling så snart som möjligt.
Jan Sjölin tog sedan upp några kontroversiella ämnen när det gäller antibiotikabehandling vid septisk
chock och började med antibiotikainducerad toxinfrisättning. Att varierande mängd endotoxin från Gramnegativa bakterier och extoxiner från Grampositiva
bakterier frisätts vid exposition för olika antibiotika är
väl visat in vitro.
– Betydelsen av detta in vivo är oklar och i kliniska
studier har man inte kunnat visa att det spelar så stor
roll om man använder ett antibiotika med stor eller
liten frisättningspotential. Dessa studier har dock utförts på patienter med bakteremi och mycket lindrig
sepsis. Randomiserade antibiotikastudier på patienter
med uppfyllda kriterier för septisk chock är nästintill
omöjliga att genomföra och därför har vi här bara
djurmodeller att luta oss till. Dessa indikerar dock att
toxinfrisättningen vid livshotande sepsis är associerad
med såväl försämring av tillståndet som sämre prognos.
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Mitokondriedysfunktion
Vidare tog Jan Sjölin upp frågan om antibiotika-inducerad mitokondriedysfunktion.
Mitokondrier härstammar ursprungligen från bakterier och experimentella studier på bland annat humana epitelceller visar att ett flertal antibiotika på olika sätt kan påverka mitokondriefunktionen negativt.
– Den kliniska betydelsen av detta är helt oklar och
fler studier behövs, men möjligen kan man här tänka
sig en förklaring till varför kortare behandling som i
till exempel Hranjecs studie skulle kunna leda till lägre
mortalitet. I dagsläget innebär detta ytterligare ett skäl
utöver resistensläget för att fortsätta arbetet med att
korta behandlingstiderna när det gäller antibiotika.
Den tredje kontroversiella frågan som togs upp var
om det föreligger någon vinst med att behandla infektionen med två effektiva antibiotika med olika verkningsmekanismer. Jan Sjölin tog här upp tillägg av en
aminoglykosid till β-laktamantibiotika.
– Såväl in vitro som djurexperimentella studier visar på snabbare avdödning och lägre toxinfrisättning.
Risken för aminoglykosid-inducerad njurskada tycks
av hittills publicerade studier som liten medan risken
för skador på hörsel och balansorgan är mer svårbedömd. Kliniskt har en metaregressionsanalys av kliniska studier visat att kombination med två effektiva
antibiotika är av värde till de allra sjukaste patienterna
och de antibiotikakombinationer som främst gav lägre
mortalitet var β-laktamantibiotika i kombination med
endera en aminoglykosid, kinolon eller makrolid.
Sammanfattningsvis, menar Jan Sjölin, talar det i
dagsläget mer för än emot att vid septisk chock addera
en aminoglykosid vid misstänkt Gramnegativinfek-

Fakta Justus Ström
Han föddes 1902 och dog 1987. Han var specialist i pediatrik, men kom under en stor del av sin yrkeskarriär att
ägna sig åt infektionssjukdomar. I början på 60-talet gav han
bland annat ut läroboken ”Akuta infektionssjukdomar”, en
klassiker som utkom i ett flertal upplagor.
I mitten på 1930-talet blev Justus Ström docent vid Karolinska institutet och han kom att spela en viktig roll i uppbyggandet av landets barnavårdscentraler, skolhälsovård och
vaccinationsprogram, inte minst etablerandet av en tjänst i
statsepidemilogi vid Statens bakteriologiska laboratorium.
När Svensk epidemiologisk förening bildades 1948 blev
Justus Ström den förste ordföranden. Då hade han lämnat
Karolinska och börjat på Stockholms epidemisjukhus (sedermera Roslagstulls sjukhus) där han arbetade som överläkare fram till sin pension 1970. Efter hans yrkeskarriär
instiftades Justus Ströms föreläsningsfond.
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tion utgående från buk eller urinvägar, en makrolid eller kinolon om ingångsporten misstänks vara luftvägar
och clindamycin vid misstänkt streptokockinfektion.
Corticosteroider
Den sista frågan Jan Sjölin tog upp var steroidbehandlingen vid septisk chock: kommer vi någonsin få ett
svar? Frågan har anor från mitten av förra seklet och
rekommendationerna har under åren varierat betydligt. I dagsläget rekommenderas steroider endast till
patienter som inte svarar på vätska och vasopressorer
men även denna rekommendation vilar på bräcklig
grund och är ifrågasatt av många. Nyligen presenterades dock preliminära resultat från en stor randomiserad multicenterstudie som förbättrar underlaget för
ovanstående rekommendation. I en relativt färsk och
mycket intressant studie från 2016 har man med en
multiplex mRNA-metod gjort en genuttryck-baserad
subklassifiering av patienter med septisk chock och
funnit en patientgrupp där steroiderna har positiv effekt och en annan där steroiderna har motsatt effekt.
Om denna kombineras med en allvarlighetsmarkör
kanske man bättre en hittills kan identifiera de patienter som har nytta av steroidbehandling.
Framtiden
Jan Sjölin visade en illustrativ bild på ”Prästens lilla
kråka” som skulle ut och åka och än slank hit och än
dit och än ned i diket.
Kanske är det fel på kärran som kråkan tar sig fram
med? undrade Jan Sjölin retoriskt och underströk att
de studier som finns tillgängliga har sina metodologiska svagheter.
Det är svårt att göra kliniska studier, menar han, då
det finns många faktorer som påverkar utfallet som exempelvis olika faser i det septiska förloppet, skiftande
etiologi, underliggande sjukdomar, genetiska skillnader och varierande effekt av annan behandling.
– Vi måste givetvis fortsätta med kliniska studier
men vi behöver kanske i högre utsträckning ta hänsyn
till kliniskt relevanta djurmodeller och det är troligtvis
också bättre att behandla fysiologiskt än ofysiologiskt.
Dessutom, menar Jan Sjölin, bör man sträva efter
behandlingar som kan monitoreras och dosanpassas,
då en och samma dos kan ha gynnsam effekt hos vissa
och motsatt effekt hos andra.
– Jag hyser gott hopp om att det kommer att gå åt
detta håll, till gagn för våra framtida sepsispatienter.
Tillsammans med tidig identifikation, ökad kunskap
om sepsis och bättre behandlingsmöjligheter kommer
prognosen för patienter med sepsis med hög sannolikhet att förbättras.
Eva Nordin
eva@mediahuset.se
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Årets Pfizer-stipendiater
Disa Dahlman, doktorand vid Lunds universitet
samt Emily Wahren Borgström, doktorand vid
Karolinska institutet samt biträdande överläkare
på Karolinska universitetssjukhuset, tilldelades
årets Pfizer-stipendium till stöd för forskning
inom området infektionssjukdomar.

S

tipendiet, som varje år delas ut under Infektionsveckan, ges till icke-disputerade forskare som är
medlemmar i Svenska Infektionsläkarföreningen
och som utfört ett forsknings- eller utvecklingsprojekt
inom infektionsområdet.
I stipendiekommittén ingår representanter för SIL
samt Pfizer. I år var det Disa Dahlman som tog emot
stipendiet på 37 500 kronor för studien: ”Stafylococcus
aureus hos personer som injicerar droger: Longitudinellt
kolonisationsmönster, infektionsfrekvens och infektionspreventiv effekt av regelbundna duschar med klorhexidin”. Den andra pristagaren, Emily Wahren Borgström, belönades även hon med 37 500 kronor för
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Disa Dahlman och Emely Borgström- 2017 års Pfizer-stipendiater

studien: ”Immunological diagnostic methods for active and latent tuberculosis”.
Eva Nordin
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Sprutbytesverksamhet

Sprutbytesmottagningar
- nu sprider de sig över landet
I november 1986 startade det första svenska sprutbytesprojektet i Lund och följdes tätt efter av
Malmö. Initiativtagare var infektionskliniken i
samarbete med den lokala narkomanvården. I
början av maj i år hölls en jubileumskonferens
som belyste 30 års erfarenhet av sprutbytesverksamhet i Lund och Malmö.

I

början av maj bjöd Region Skåne in till sprutbyteskonferens på Moriska paviljongen mitt i Folkets
Park i Malmö. Programmet, som lockade en bred
publik, innehöll en historisk tillbakablick och även utvecklingen framåt, mål och visioner och vilka åtgärder
som krävs för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Inbjudna var även brukare som berättade om
sina erfarenheter av sprutbytesverksamheten.
Den 24 november 1986, för 30 år sedan, delades
den första sprutan ut till en drogmissbrukare på infektionskliniken i Lund. Därmed hade Sveriges första sprutbytesverksamhet startat. Året därpå öppnade
verksamheten i Malmö.
– Vi bestämde oss för att starta utan några extra ekonomiska resurser och utan ett formellt uppdrag. Det
var aldrig tal om att fråga sjukhus- eller landstingsledningen eller socialstyrelsen eller regeringen. Vi tyckte
att det var självklart att ta ett ansvar för att förhindra
smittspridning, säger docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Han menar att svensk narkotikapolitik på 80-talet
kunde liknas vid bilden av en helikopter som flyger
över ett ökenområde där en uttorkad, törstig man
kravlar sig fram i sanddynorna och plötsligt får ett
flygblad från helikoptern där det står: ”Tänk på vätskebalansen”.
Trotsade landstingsledningen
Sprutbytet startade med anledning av den då nyupptäckta HIV-epidemin som spreds bland missbrukare
som injicerade. Världshälsoorganisationen WHO gick
ut med uppmaningar till länder att förse drogmissbrukare med rena sprutor för att minska spridningen.
– Då, 1986, hade vi nyupptäckt hiv-utbrott bland
heroinister i Stockholm och ett utbrett narkotikamissbruk i Skåne med flera inflyttade HIV- infekterade
narkomaner. Vi stod inför en hotande epidemi och vi

Infektio ns lä k a r e n 3 · 17

Anna-lena Hogerud

Bengt Ljungberg

som arbetade på infektionskliniken insåg att vi måste
göra något.
Bengt Ljungberg berättade om arbetet med att bygga upp en lågtröskelmottagning för injektionsmissbrukare och medvetet satsa på riktad information om
risken för blodsmitta och sexuell smitta.
– Vi delade ut rena sprutor och kanyler och samlade in smutsiga. Vi erbjöd även hepatit B-vaccination,
delade ut kondomer och erbjöd rådgivning och undersökning av barnmorska. Vi satsade även på aktiv
smittspårning genom utvidgad HIV- samt hepatit Boch hepatit C-testning.
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Ett möte hölls mellan hiv-läkarna och klinikchefen
på infektionskliniken samt företrädare från den lokala
narkomanvården. Tillsammans planerades ett riktat
hiv-preventionsprojekt bland narkomaner, inklusive
sprutbyte. Ett informationsbrev skickades även till
massmedia, Socialstyrelsen och landstingsledningen
och via informella kanaler informerades även missbrukare i Lund.
– Det märkliga var att inga narkomaner dök upp,
många trodde att det var något lurt och vågade inte
komma. Viss hjälp krävdes för att få den första narkomanen att våga komma, det fanns en otrolig rädsla
och skepsis.
Förhindrade en epidemi
När väl projektet hade startat ringde landstingsdirektören och beordrade ett stopp, men ledningen för
infektionskliniken stod på sig och framhärdade att
sprutbytet var ett medicinskt beslut för att förhindra
smitta.
– Det blev ett fasligt liv, och massmedia gick i spinn.
I början av 90-talet definierades Skåne som ett av
fem geografiska områden i världen där man enligt
Världshälsoorganisationen kunnat visa att man förhindrat en HIV-epidemi bland narkomaner. Sedan år
2000 har ingen injektionsmissbrukare smittats av HIV
i Lund och i Malmö har enstaka fall fångats upp, det
handlar om nyinskrivna deltagare och personer som
kommit tillbaka efter ett längre uppehåll, exempelvis
efter kända utlandsvistelser. Några sekundärfall med
spridning inom gruppen har dock inte observerats.
Studier har också visat att områden där det finns
sprutbytesverksamhet har mindre smittspridning
bland drogmissbrukare.
– De utvärderingar som gjordes resulterade i att
Socialstyrelsen föreslog en treårig försöksverksamhet i
hela landet. Men i en ny skrivelse kort därefter föreslogs att försöksverksamheten skulle begränsas till fyra
områden, och att Stockholm och Skåne skulle vara två
av dessa områden. Det vi gjorde 1986 hade nog inte
varit möjligt idag. Samtidigt är jag tacksam att vi vågade startade ett sprutbytesprojekt, annars tror jag att
det hade dröjt minst 20–30 år, säger Bengt Ljungberg.
Sprutbyte i 15-tal kommuner
Efter en lagändring 2006 tilläts fler sprutbyten att
öppnas i Sverige, men fortfarande saknas sprutbytesprogram norr om Stockholm. Folkhälsomyndigheten
har uttalat ett starkt stöd för sprutbytesverksamhet
och flera sprutbyten planerar nu att öppna. I Sverige
handlar det totalt om cirka 15 kommuner där sprutbyte förekommer eller är på gång.
– Så sent som i början av september i år öppnade
en mottagning i Varberg och sedan i våras finns en
liknande verksamhet i Halmstad. Region Halland pla-
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Carina Klarén

Jonna Sohlmér och Björn Fries

nerar även för mottagningar i Kungsbacka och Falkenberg, säger Marianne Alanko Blomé.
Hon är infektionsläkare och medicinskt ansvarig för
sprutbytet i Malmö. Hon berättade om den verksamhet som varit, men också om tankar och idéer framåt.
Hon har i en avhandling (se separat artikel) ”Blood
Borne Viruses– HIV, HBV and HCV among participants of a Swedish needle exchange program” bland
annat analyserat prevalensen och incidensen av HIV,
HBV (hepatit B) samt HCV (hepatit C) bland injektionsmissbrukare.
– Den höga förekomsten av blodburna infektioner
bland injektionsmissbrukare är oroväckande. Vi har
bland annat analyserat hur många av dem som har
smittats med HCV och förblivit kroniskt infekterade
och vilka som löpt störst risk att smittas och sprida
infektionen vidare.
Marianne Alanko Blomé menar att man nu arbetar
väldigt aktivt för att driva den här frågan, med stöd
av WHO:s globala eradikeringsmål. Med hjälp av de
nya direktverkande antivirala läkemedlen, DAA, som
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Marianne Alanko Blomé

Martin Kåberg

redan implementerats i sprutbytesverksamheter, exempelvis i Australien och i vissa delar av USA och Storbritannien, öppnas nu helt nya möjligheter.
– Nu blir nästa utmaning att utrota hepatit C. De
nya, effektiva direktverkande antivirala läkemedlen
erbjuder stora möjligheter till att både behandla den
enskilda individen och bidra till att stoppa spridningen inom gruppen.
Naloxon-debatt
Martin Kåberg, specialist i infektionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för sprutbytet i Stockholm berättade om klinikens erfarenheter
och det viktiga samarbetet med Lund och Malmö.
– Vi startade så sent som 2013, men har på kort
tid lärt oss väldigt mycket. Vi har 2 500 inskrivna och i snitt cirka 100 besök om dagen. Förra året
hade vi cirka 22 500 besök. I Stockholm har vi många
hiv-smittade, kanske för att vi inte haft sprutbyte tidigare. Verksamheten är otroligt viktig för att komma åt
blodburna smittor.
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Martin Kåberg berättade också om hur han tillsammans med kollegor i Region Skåne och även med stöd
från Socialstyrelsen, stångats med Läkemedelsverket
som avslagit en ansökan om att få börja dela ut läkemedlet naloxon som nässpray till personer som använder droger och deras anhöriga.
– Det har varit och är oerhört frustrerande att inte få
dela ut naloxon som är en effektiv och säker medicin
som kan häva överdoser och rädda livet på den som
tagit för mycket heroin och andra opioider.
– I dag är det endast personal inom ambulansen
samt akutsjukvården som har behörighet att ge naloxon. Men det räcker inte, menar Martin Kåberg, som
vill att naloxon ska delas ut till brukare och alla som
kommer i kontakt med överdoser, som exempelvis
polis, socialtjänst, personal på behandlingshem och
anhöriga.
– En nasal naloxon-beredning kan ges utan injektionsutrustning och utan risk för stickskador och
blodsmitta. Och den kan även ges av personer utan
injektionsvana.
Martin Kåberg hänvisade till Danmark som i maj
i år godkände användningen av naloxon nasalspray.
Danmark är ett av sju europeiska länder som delar ut
läkemedlet, vilket rekommenderas av världshälsoorganisationen, WHO.
Med på konferensen var även Henrik Thiesen och
Marianne Jörgensen från Köpenhamn som i många
år arbetat med folkhälsa och förebyggande hälso- och
sjukvård bland personer som använder droger.
– Vi började 2010 med en försöksverksamhet på
Västerbron i Köpenhamn då vi började behandla
överdoser med naloxon, först med sprutor som var en
komplicerad procedur med många stickskador. Sedan
2013 har vi tillgång till naloxon nässpray som är effektivt och som gör det mycket enklare. Läkemedlet borde finnas tillgängligt även på offentlig plats, som exempelvis bredvid hjärtstartare, säger Henrik Thiesen.
Hjälp ur ett missbruk
Förutom att tillhandahålla rena sprutor, pumpar och
kanyler erbjuder sprutbytet också stöd till personer
som vill ta sig ur ett missbruk.
Carina Clarén är en av många som fått stöd av sprutbytesverksamheten att ta sig ur ett mångårigt missbruk. Hon är 57 år och var amfetaminberoende i över
43 år.
– Jag var 14 och på rymmen i Stockholm när jag
började att missbruka och blev amfetaminberoende.
Jag hamnade så småningom på ungdomsvårdsskola. I
dag sörjer jag djupt det barn jag aldrig fick vara.
Carina Clarén fick hepatit B som 16-åring och lämnade så småningom Stockholm för Malmö 1988. Hon
var då mamma till ett litet barn som omhändertogs av
sociala myndigheter.
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– Jag var ingen bra mamma alls och levde som hemlös i tält, kojor och husvagnar. Jag var ständigt jagad av
polisen och livrädd för socialen, det var inget värdigt
liv. Som beroende och kvinna är man särskilt utsatt.
Och många gånger blev jag behandlad som ohyra av
vårdpersonalen när jag sökte akut sjukvård. Hon var
28 år när hon kom i kontakt med sprutbytet i Malmö,
hennes enda sociala förankring och trygghet.
– Jag blev så väl mottagen och mötte en fantastisk
personal som såg mig, trodde på mig och hjälpte mig
att överleva när det var som värst. Sedan 2005 har jag
ett eget boende, jag hade inte varit där jag är i dag utan
sprutbytet och de människor som arbetar där, det är
det enda etablissemang som jag litat på.
Sprutbyte– en vändpunkt
För Johanna Sohlmén började det med hasch i tonåren och efter att ha blivit tillsammans med en kille som
missbrukade heroin, blev även Johanna fast.
– Jag hade mycket oro och ångest som tonåring och
fastnade direkt för opiater. Det stängde av känslorna
och livet blev lättare att leva.
När hon var 24 år tog hon en överdos och var nära
att mista livet. Tack vare att ambulans tillkallades och
behandling med naloxon, som häver effekten av opiater, överlevde hon.
– I framtiden hoppas jag att naloxen blir tillgängligt
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även om sprutbytesverksamheten. Jag brinner verkligen för frågan. Jag har själv erfarenhet av att förlora
en pojkvän som tog en överdos heroin och som kanske hade överlevt om han direkt hade behandlats med
naloxon.
I dag är hon 33 år och är fri från sitt missbruk. Det
var när hon kom till Malmö och till sprutbytet som
livet tog en vändning.
– Det var en trygg zon. Jag kände mig alltid välkommen och jag blev värdigt bemött. Det var guld
värt att komma till ett ställe där personalen står på ens
sida och där man blir sedd som en likvärdig människa.
– När jag var 26 år bodde jag hemma hos en 65-årig
man som betalade för mitt heroin i utbyte mot gentjänster. Jag mådde sämre och sämre och hade förlorat
allt. En dag orkade jag inte mer och tack vare sprutbytet fick jag hjälp att bli drogfri och stöd att komma in
i samhället igen.
– Jag kan bli oerhört provocerad när man säger att
sprutbyte stödjer missbruk. Jag hade förmodligen inte
överlevt utan den hjälp jag fått. Jag vill ge en stor eloge
till all personal som jobbat och jobbar på sprutbytet i
Lund och Malmö, ni ska veta att ni betyder oerhört
mycket, säger Johanna Sohlmén
Eva Nordin
eva@mediahuset.se
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Sprutbytesverksamhet på
gång i Göteborg
Sprutbytesmottagningar sprider sig nu över landet. Men i Göteborg har motståndet länge varit
starkt. Nu finns ett politiskt beslut att en verksamhet ska starta. Simon Larsson är forskare och
ST-läkare i klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg och har länge
följt debatten i Göteborg.

F

ör drygt ett år sedan lade regeringen fram en proposition med förslag som vill öka tillgängligheten
till sprutbytesverksamhet. Det är enligt regeringens bedömning ett effektivt redskap för att förebygga
ohälsa och bekämpa smittsamma sjukdomar.
I mars i år antogs propositionen och lagändringen
trädde i kraft.
Lagändringen innebär att staten lyfter över ansvaret
till landstingen och regionerna att ansöka om tillstånd
att driva verksamheterna.
Nytt är också att åldersgränsen för att delta i programmet ska sänkas från 20 till 18 år, och att det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor som
delas ut via sprutbyten tas bort.
Enligt regeringens politisk ska sprutbytesverksamheter ses som ett komplement till missbruks- och beroendevården samt övriga smittskyddsinsatser.
Okunskap bakom motstånd
Efter att politiker i Göteborg länge varit motståndare
till ett sprutbyte, har man nu svängt i frågan och öppnat för ett införande.
Men varför har det politiska motståndet mot en sprutbytesprogram/mottagningsverksamhet varit så starkt i
Göteborg?
– Det har länge varit, och är fortfarande i viss mån,
en laddad fråga. Jag skulle säga att det handlar om
ideologi kombinerat med okunskap. Sverige har länge
haft en restriktiv narkotikapolitik där det råder nolltolerans mot droger och droganvändning. Därför har
det varit svårt att introducera skadelindrande åtgärder
som exempelvis sprutbytesmottagningar och substitutionsbehandling med metadon eller subutex. Detta
har varit fallet i stort sett hela landet, men den politiska majoriteten i Göteborg har profilerat sig som
särskilt kritiska till detta.
Den politiska ledningen har bland annat hävdat att
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evidensen för att sprutbyte kan minska spridningen
av hepatit C är svag. Känslomässiga argument som att
"det ger fel signaler" eller "vi vill inte se någon ta en
överdos med en spruta från Göteborgs stad", har också
varit har också varit vanliga, menar Simon Larsson.
Nu är det beslutat att ett sprutbytesprogram ska införas- men varför dröjer det och när väntas de första mottagningarna öppna och var ska de placeras?
– Även om beslut om att öppna sprutbyte är fattat
av Västra Götalandsregionen återstår en hel del arbete
innan det kan öppna. För det första måste en budget
tas fram då det inte går att täcka in med befintlig budget. I Stockholm startades verksamheten upp i projektform med väl tilltagen budget, vilket gjort att man
varit friare att utveckla och anpassa verksamheten efter
behoven. Detta har varit en bra lösning, inte minst då
man haft betydligt fler besökare än vad som kunde
väntas utifrån uppskattningar av målgruppens storlek
som gjorts av bland annat Folkhälsomyndigheten.
Simon Larsson menar att det skulle vara ett bra tillvägagångssätt även i Västra Götalandsregionen. En
huvudman ska även utses. I övriga landet har man
hittills gett uppdraget till infektionskliniker, med undantag för Uppsala och Halland där primärvården är
huvudansvarig.
– En lokal måste även hittas. Erfarenheten från
Stockholm visar att det inte är helt enkelt. Där tog
det två år från beslut att öppna ett sprutbyte tills det
blev verklighet. Arbetet med att hitta lokal bör inledas
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så snart som möjligt. Jag tror att en eller flera mottagningar skulle kunna öppnas i Västra Götalandsregionen redan under 2018 och då kanske i första hand på
någon av de mindre orterna som exempelvis Trollhättan eller Borås.
Om du hade haft möjlighet att påverka utformningen
av verksamheten- vad skulle du prioritera?
– Jag skulle vilja se en mottagning där flera verksamheter integreras och där sprutbytesmottagningen
utgör en del. Liksom i Uppsala tycker jag att det ska
erbjudas en lättillgänglig en lättillgänglig primärvård
på mottagningen.
Det ska vara en nära koppling till både landstingets(via beroendesjuksköterska, beroendeläkare som kon-

sult) och kommunens beroendevård (via kurator) och
det ska vara lätt för deltagare i sprutbytet att få hjälp
med att sluta med droger den dag individen vill det,
menar Simon Larsson.
– För att det ska vara möjligt krävs en översyn av
befintlig beroendevård där tillgängligheten behöver
bli bättre. Man ska kunna utredas och få behandling
för blodsmitta på mottagningen, inte minst hepatit C.
Det måste vara bra öppettider, anpassade för målgruppen, gärna alla dagar i veckan året om.
Eva Nordin
eva@mediahuset.se

INTRODUCING
Zinplava® (bezlotoxumab) koncentrat till
infusionsvätska, lösning 25 mg/ml, Rx,
EF, Antiinfektiva medel för systemiskt
bruk, specifika immunoglobuliner, SPC
09/2017.
q Läkemedlet är föremål för utökad
övervakning. Detta kommer att göra det
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje
misstänkt biverkning.
Indikation: ZINPLAVA är avsett för
prevention av recidiverande Clostridium
difficile-infektion (CDI) hos vuxna med
hög risk för recidiv av CDI.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot
den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

The first and only approved CDI
antitoxin B to prevent recurrence in
adults at high risk for recurrence of CDI

ZINPLAVA ska inte användas under graviditet om inte kvinnans tillstånd kräver
behandling med bezlotoxumab.
För fullständig information och
förpackningar, se www.fass.se.

CDI=Clostridium difficile infection.
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Fallbeskrivning

Hjärnabscess & HIV-infektion
- tålamod och kontinuitet
Detta är ett fall som visserligen nu har mer än
tio år på nacken men som jag ändå tycker är
intressant.

D

et rör sig om en 37-årig man, gäststuderande
från Kamerun. Frånsett sjukhusvård för malaria är han tidigare frisk. Han har för tre år
sedan behandlats för herpes zoster till hö på skalpen
via vårdcentral.
Insjuknar i januari med generellt krampanfall i en
närbutik där han bor. Han hämtar sig snabbt och vill
inte följa med ambulanspersonalen till sjukhus. Tre
veckor senare får han nytt generellt krampanfall på
stadsbiblioteket och körs med ambulans till AKM
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Han har då återhämtat sig men beskriver huvudvärk sedan flera veckor, viktnedgång och lös avföring
2-3 gånger per dag sedan en vecka tillbaka. Förnekar
feber eller andra fokalsymtom. I blodprover noteras
inget anmärkningsvärt frånsett antydd leukopeni.
CT hjärna visar en 3x3 cm stor fokal förändring med
ringformad kontrastuppladdning occipitalt hö med
omgivande ödem. MR hjärna bekräftar fyndet och
inga andra förändringar kan påvisas. Lungröntgen är
normal. I cerebrospinalvätska noteras lätt monocytär
cellstegring.
Han erhåller betapred intravenöst och antiepileptika. Förbättras snabbt och huvudvärken klingar av.
HIV-test som tagits på akuten visar sig vara positiv
(HIV-RNA 120000 kopior/ml och CD4 250(12%)
x10e6/L) och han flyttas därför till infektionsavdelning där jag träffar honom första gången (och blir
patientansvarig läkare).
Han informeras om HIV och att vi i första hand
misstänker att förändringen i hjärnan är en infektion.
Samtliga likvoranalyser inklusive kryptocker är negativa liksom blododlingar, toxoplasma PCR och TB
diagnostik. Han är opåverkad och behandling mot
toxoplasmos med sulfadiazin och daraprim påbörjas
ex juvantibus. Fecesodling påvisar shigella som behandlas med ciprofoxacin.
Kontroll CT efter 2 veckors behandling visar ingen
regress. Jag träffar honom då på mottagningen och
rekommenderar i första hand att vi gör biopsi med
prov för PAD, allmän odling, svampodling och TB

36

odling. Han avböjer detta och säger att han känner
sig bra och inte heller vill vårdas inneliggande för iv
antibiotikabehandling mot hjärnabscess. Trots upprepade samtal håller han fast vid sin ståndpunkt och vi
kommer därför överens om att ge trimetoprim/sulfadiazol som tabletter istället och göra uppföljande CT
efter 3-4 veckor.
Kontroll CT visar helt oförändrad bild. Han är
fortfarande välmående men har nu fått tillbaka en lätt
huvudvärk. Efter ytterligare samtal på mottagningen
kommer vi överens om att han skall läggas in för intravenös antibiotikabehandling och biopsi från den
misstänkta hjärnabscessen. CD4 är nu 190x10e6/L
och han erbjuds antiretroviral behandling. Detta är
han dock mycket tveksam till och vill avvakta.
Dagen innan den planerade hjärnbiopsi ångrar han
sig och säger att han mår helt bra. Han vill avvakta. Vi
har upprepade samtal om för och nackdelar men enas
slutligen om att avboka undersökningen. Han har nu
fått två veckors intravenös antibiotikabehandling och
CT hjärna är oförändrad. Han avböjer antiretroviral
behandling och ex juvantibusbehandling med TB lä-
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kemedel. Vi kommer överens om att vi följer honom
var fjärde vecka på mottagningen.
Han får efter 8 veckor tilltagande huvudvärk. CT
hjärna visar progress av hjärnödem och han kan nu
tänka sig aktiv behandling. Hjärnbiopsi genomförs
och man beskriver vid operationen en delvis nekrotisk abscessliknande förändring. Han ser själv till att
en undersköterska dokumenterar hela ingreppet med
en engångskamera och sätter in alla bilderna i ett album som han sedan har med sig varje gång vi träffas
på mottagningen.
Operationen går bra och han hämtar sig snabbt.
Prov skickas för PAD, allmänodling, svampodling och
TB-odling. Behandling med TB läkemedel påbörjas
postoperativt. Han erbjuds antiretroviral behandling
men avböjer detta igen. CD4 är nu 100(7%) x10e6/L
och HIV-RNA 350000 kopior/mL.
PAD visar nekrotisk granulomatös vävnad men inga
syra fasta stavar kan påvisas och TB diagnostik är negativ, liksom övriga odlingsprover. Det har nu gått drygt
två veckor sedan ingreppet och patientens förtroende
för mina råd börjar naggas i kanten.
Efter litteraturstudier och genomgång tillsammans
med erfaren kollega tas kontakt med patolog och mikrobiolog. Förnyad PAD-granskning påvisar Histoplasma capsulatum och så småningom växer histoplasma
också ut i svampodling.
Patienten vill absolut inte vara på sjukhus varför
behandling påbörjas med vorikonazol. Han tål detta
bra och fortsätter poliklinisk behandling under totalt 8 veckor. Uppföljande MR hjärna visar regress av
hjärnabscessen. Han avböjer fortsatt behandling med
itrakonazol men påbörjar antiretroviral behandling
med zidovudine, lamivudine, lopinavir och ritonavir.
Sex månader senare är HIV RNA <50 kopior/mL och
CD4 160x10e6/L och han är fortsatt välmående. CT
kontroll efter ett år visar endast liten restförändring av
hjärnabscessen.
Diskussion
Histoplasma finns endemiskt i tempererade och tropiska områden i södra USA, Karibien, Mexico, Sydamerika, Afrika och Asien. Jord och damm kontamineras av fladdermus och fågelspillning och människor
smittas i första hand genom inhalation av sådana partiklar (1). Nedsatt T-cellsimmunitet, som vid organtransplantation, behandling med TNF alfa hämmare
och AIDS, ökar risken att insjukna. För patienter med
HIV ökar risken markant vid CD4 <150x10e6/L och i
endemiska områden utgör histoplasmainfektioner upp
till 25-60% av alla AIDS definierande diagnoser.
Beroende på graden av immunosuppression kan infektionen ge lungsymtom och/eller fokala förändringar, inklusive hjärnabscess eller dissiminerad sjukdom
med sepsisliknande bild eller meningit. Majoriteten
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av fall har pulmonell sjukdom med feber dyspnoe och
varierande grad av allmänpåverkan. I publicerade material har upp till hälften av patienterna med AIDS
dissiminerad sjukdom vid diagnos. Hos dessa patienter är det vanligt med njur- och leverpåverkan och i
vissa fall benmärgspåverkan med pancytopeni.
Diagnostiken baseras i första hand på antigentest
(urin, blod, CSV), PAD och odling. Vid dissiminerad
sjukdom och meningit rekommenderas i första hand
behandling med amfotericin B intravenöst i 4-6 veckor och därefter uppföljande behandling med itrakonazol under minst 12 månader. Itrakonazol kan sedan
hos HIV infekterade individer sättas ut om CD4 är
>150x10e6/L och HIV RNA varit negativt minst 6
månader (2). Risken för allvarliga immunrekostitutionsreaktioner bedöms i litteraturen som låg varför
antiretroviral behandling skall sättas in så snart som
möjligt även om det finns misstanke om histoplasmos.
Behandling med ”nya” azoler (som vorikonazol)
finns beskrivet i fallrapporter och in vitro effekten är
ofta god.
Trots att det tog nästan ett år från första symtom till
vi kunde ge rätt behandling gick det bra för patienten i vårt fall. I efterhand skulle det förstås varit bättre
om vi ställt diagnosen snabbare och det är möjligt att
vi kunnat göra det idag (trots att han avböjde invasiv
utredning) med tillgång till moderna antigentester.
Fallet illustrerar förstås hur inställningen till sjukdom
och upplevda symtom (illness och disease) påverkar
hur olika individer uppfattar sitt tillstånd. I slutändan
visade sig den i hög grad individanpassade utredningen och behandlingen fungera bra och patienten var
mycket nöjd. Jag tycker att det var en stor fördel att
vi hade en kontinuitet i patient-läkarrelationen. Jag
såg patienten vid nästa alla öppenvårdsbesök och jag
blev kontaktad varje gång han lades in på vårdavdelning eftersom jag var patientansvarig läkare… men
det krävdes förstås också hjälp av en mycket erfaren
kollega (och nya ögon) för att vi skulle kunna ställa
rätt diagnos.
Lars-Magnus Andersson
Verksamhetschef. Överläkare
Infektion, SU/Östra, Göteborg
Referenser
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HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society
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Tropiknytt

TropikNytt
Sedan föregående nummer av Infektionsläkartidningen har vår förening haft årsmöte och
symposium på den trevliga Infektionsveckan
och Mikrobiologiskt vårmöte i Karlskrona i maj.

S

ymposiet med interaktiv falldragning var fyllt
till bristningsgränsen. Vi är tacksamma för den
stora uppslutningen vilket visar att intresset för
tropikmedicin är stort. Ni som är kliniker och träffar
på intressanta tropiska frågor får gärna dela med er
av detta.
Årsmötet var inte lika välbesökt, men alla som är
intresserade är välkomna att höra av sig.
Nya styrelsen består av Maria Lundberg, ordförande, Charlotta Rydgård, vice ordförande, Mats
Målqvist, skattmästare samt vetenskaplig sekreterare,
Pia Appelgren, vetenskaplig sekreterare, Helena Berggren, sekreterare. Farshad Azimi, medlemsansvarig,
Urban Hellgren, stipendieansvarig tillsammans med
Gabrielle Holmgren, adjungerad, Johan Persson,
ansvarig för hemsidan. Nya medlemmar i styrelsen
är Agnes Böhlin Wiener, ST i Klinisk Mikrobiologi
samt Maria Mossberg, barnläkare. Vi tackar avgående
skattmästare Per Vågström.
I höst ser vi fram emot kongress i Antwerpen,
arrangerad av Federation of European Societies
for Tropical Medicine and International Health
(FESTMIH), den 16-20 oktober 2017. Läs mer på

FESTMIH´s hemsida. Den 10-11 oktober arrangeras
Uppsala Health Summit och vi rapporterar därifrån i
nästa nummer. I vinter ges åter Svensk-Etiopisk kurs
i tropiska sjukdomar.
Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se.
Om du är medlem men inte fått e-post-utskick, maila
din e-postadress till SFTIHinfo@gmail.com.
Maria Lundberg
ordförande

Swedish - Ethiopian Course
in Tropical Infections
Plats
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge.
Tid
Tre veckor: 13-17/11 2017, 4-8/12 2017, 8-12/1
2018 + distansundervisning motsvarande 1 vecka.
Studieresa till Etiopien 27/1 – 11/2 2018.
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Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)
Kursledare
Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist.
Kursspråk engelska
För mer info
www.tropcourse.se
Sista anmälningsdag 3 september 2017
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Avhandlingsreferat
Hösten har kommit med några veckors värme i
augusti månad. Regn respektive torka har drabbat oss olika i skilda delar av landet, där vi ändå
kan glädjas åt en årstidsvariation som är större
än det av NSCMID konferensens deltagare nyligen besökta Färöarna. Där företräds infektionsspecialiteten av en enda läkare normalt varför
ökningen av antalet specialister inom infektion
och mikrobiologi under dessa dagar var statistiskt högst signifikant!

D

isputationsaktiviteten inom svensk infektionsmedicin knoppar av sig utanför de sedvanliga universitetsklinikerna. I detta nummer refereras avhandlingar skrivna av kollegor med
klinisk verksamhet i Helsingborg respektive Falun.
Och undertecknad inväntar med spänning fler, så
skriv och skicka till mig!
Anna-Karin Lindgren lade den 10:e februari i år
fram sin avhandling i den mycket pampiga Rådhussalen i Helsingborg vilket är den första infektionsmedicinska avhandlingen som disputerats där. Avhandlingen som översatt till svenska har titeln Bärarskap
av MRSA-aspekter på epidemiologi och behandling,
innehåller fyra delarbeten kring vilka opponenten
Johan Struwe och Anna-Karin förde en intressant
diskussion som också engagerade betygsnämnden
liksom många av oss i publiken att delta. Huvudhandledarskapet har utgått från vårdhygien, Skånes
Universitets Sjukhus, SUS, med Eva Melander (efter
förvärvad docentur) och innan dess av Inga Odenholt, infektionskliniken i Malmö. Det visar sig, vilket
beskrivs nedan, att det lönar sig att eradikeringsbehandla MRSA men även att nya resistensgenen mecC
tycks vara av lägre dignitet och/eller risk än mecA för
smittspridning trots sin dominerande förekomst vid
hudmanifestationer. Författarens slutsats av det senare innebär en bedömning att det därför inte torde
vara nödvändigt att klassificera infektion/bärarskap
av MRSA med mecC som allmänfarligt. Framtiden lär
utvisa huruvida dessa bakterier som så många andra
har sina Janusansikten och kan visa upp olika sidor av
sin virulens- och patogenicitetsrepertoir. Anna-Karin är överläkare i infektionsmedicin, har aktivt deltagit i läkarutbildningen i Helsingborg vid sidan av
sitt forskningsarbete, likaså varit utbildningsansvarig
inom Infektionsläkarföreningen vilket många tacksamt kunnat njuta frukterna av och har i övrigt ett
fritidsengagemang som orkesterviolinist.
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Marianne Alanko, Infektionskliniken i Malmö,
SUS samt Magnus Hedenstierna, Danderyds sjukhus
och Karolinska Institutet, har båda ett vetenskapligt
intresse rörande hepatit C, om än från olika utgångspunkt. Marianne arbetar sedan över 10 år med sprutbytesverksamheten i Malmö, och har i sin avhandling med titeln Blood borne viruses (HIV, HBV, and
HCV) among participants of a Swedish needle exchange
program under Anders Widells och Per Björkmans
handledning studerat effekterna på förekomst och
spridning av samtliga dessa virusinfektioner inom
sprutbytesprogrammet i Malmö. Marianne disputerade i december 2016. De i avhandlingen redovisade
resultaten har varit positiva, prevalensen av hepatit B
har sjunkit och ytterst få konstaterades nyinsjuknade
i HIV. Detta är särskilt glädjande i skenet av att verksamhet under lång tid ifrågasatts från olika håll. Eftersom sprutbytesmottagningen numera har möjlighet
att utföra mätning med fibroscan torde detta kunna
komma dem till godo som snarast är i behov av eradikeringsbehandling av HCV, enligt nyaste riktlinjerna.
I Stockholm har Magnus Hedenstierna under Soo
Alemans huvudhandledarskap fokuserat sin forskning på HCV, och visar i sin avhandling, Long-term
Clinical, Histological and Virological Outcomes after
Sustained Virologic Response in Patients with Chronic
Hepatitis C på de goda effekter den hittillsvarande
behandlingen givit grundat på studier publicerade
2013-2016. För dem som har diabetes och cirrhos
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föreligger risk för hepatocellulär cancer trots behandling liksom risk för kvarstående fibros vilket senare
även ses vid hög ålder och högt BMI hos personer
behandlade för HCV. Samtliga dessa svenska studier
ger vetenskaplig tyngd till den nya behandlingsregim
och -omfattning som nu föreligger för HCV i Sverige
och visar på vikten av infektionsmedicinsk forskning.
Från nordligare trakter föreligger nya avhandlingar
inom det zoonotiska området. Maria Furberg, specialist i infektionssjukdomar samt allmänmedicin, lade i
november 2016 fram sin avhandling, Towards the limits - Climate change aspects of life in northern Sweden.
Studies of tularemia and regional experiences in the environment. Maria har haft Maria Nilsson som handledare inom institutionen för epidemiologi och folkhälsovetenskap, klinisk medicin och mikrobiologi vid
Umeå universitet, och arbetar som infektionsläkare
vid Norrlands universitetssjukhus. Maria har genom
serologiska studier visat att tularemi sprider sig geografiskt, över tid, samt att de kliniskt konstaterade och
rapporterade fallen i Sverige av harpest endast utgör
en bråkdel av antalet seropositiva personer konstaterat
inom studien.
I våras lade Anders Lindblom, smittskydds- och
infektionsläkare i Dalarna respektive Falun fram sin
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avhandling med titeln Spotted Fever Rickettsioses in
Sweden; Aspects of Epidemiology, Clinical Manifestations and Co-infections under Kenneth Nilssons
huvudhandledarskap. Även dessa infektioner är av
mycket olika allvarlighetsgrad, många utan nämnvärda manifestationer. Vid serologisk screening noterades
antikroppshalter hos personer som aldrig vetat sig ha
haft rickettsios, och även om man bevisligen blir biten
av en rickettsiainfekterad fästing kan man mycket väl
undgå att bli sjuk, vilket ju är trösterikt för dem som
bor och rör sig ute i fästingrika områden. Infektion
med Rickettsia felis kunde genom detta forskningsarbete påvisas i Sverige för första gången påvisad i liquor
med PCR hos två patienter. Således en differentialdiagnos att betänka vid oklar meningit där andra kända
agens inte kunnat påvisas. Anders njuter, som fotot
avslöjar, mycket av natur och vandringar och med solsken, och inte enbart Rickettsior, i blick!
Lycka till med framtida arbetsinsatser och nya forskningsprojekt! Och alla ni som forskar och har skrivit
avhandling skicka till Cecilia.ryden@med.lu.se
Med önskan om en god höst!
Cecilia Rydén
Infektionskliniken i Helsingborg
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MRSA - bärarskap epidemiologi och behandling
MRSA har blivit en allt vanligare patogen både
inom sjukvården och i samhället och utgör en
utmaning för behandlingen av S. aureus infektioner. I Sverige är prevalensen fortfarande låg
med MRSA förekomst hos mindre än 1% av
samtliga blododlingar positiva för S. aureus, men
en ökning av fallen i samhället sker. av En ny
gen kodande för meticillinresistens, mecC, hos
MRSA beskrevs första gången 2011.

I

detta doktorandprojekt har olika aspekter av bärarskap av MRSA studerats. Syftet med projektet
var att skaffa ökad kunskap om hur individer med
bärarskap av MRSA bör handläggas och behandlas
inom sjukvården med det övergripande målet att
minska risken för spridning av MRSA.
Bärartid och faktorer som påverkar bärartiden
Medianbärartiden av MRSA hos personer i studien
var 5,9 månader. Förekomst av hushållskontakter
med MRSA, låg ålder, bärarskap av spa typ t002 samt
att vara koloniserad på två eller fler lokaler var kopplat till längre bärartid. Att ha en symptomgivande
infektion som effektivt behandlades med antibiotika
(jämfört med enbart kolonisation eller obehandlad

infektion) eller att ha fått eradikeringsbehandling mot
MRSA-bärarskap var associerat med kortare bärartid.
Av 431 patienter med 4 negativa odlingar tagna inom
loppet av 2 månader var endast 6 positiva i odlingar 1
år senare. Våra resultat talar för att patienter kan definieras som ”MRSA-negativa” i uppföljningsprogram
och därmed avskrivas från åtgärder och förhållningsregler på grund av bärarskapet. Resultaten visar också
på vikten av att hushållskontakter till MRSA-bärare
odlas för MRSA. I Skåne har vi ändrat uppföljningstiden och efter 3 negativa screeningodlingar tagna
under 6 månader anses bärarskapet borta och man
definieras som ”MRSA-negativ”.
Epidemiologin för MRSA i Skåne under 20002010
Från år 200-2015 ökade antalet MRSA-fall från 31
till 315/ år, majoriteten var samhällsförvärvade med
en medianåldern av 30 år. Trettiotvå procent av fallen identifierades pga en symptomgivande infektion,
övriga genom smittspårning eller screening. Drygt
en tredjedel av screenade hushållskontakter var MRSA-positiva. Inhemsk MRSA, dvs. personer med
svenskt ursprung och som förvärvat MRSA i Sverige, förelåg hos 24 % av samtliga MRSA-fall. Ett tydligt samband sågs mellan vilken typ av MRSA-stam
som isolerades och var i världen MRSA förvärvats.
De stammar som producerade PVL-toxin orsakade
oftare hudinfektioner än andra MRSA-stammar varav spa-typerna t008, t044 och t019 var signifikant
fler. Vi kunde inte visa någon skillnad i spridningsbenägenhet mellan olika MRSA-stammar sannolikt
beroende på ett litet material. Våra resultat ger stöd
för fortsatt screeningodling för MRSA av patienter
med sjukvårdskontakt utomlands, av patienter med
hudinfektioner förvärvade utomlands samt hushållskontakter till MRSA-bärare. Kännedom om typ av
MRSA-stam kan ge vägledning vid smittspårning.
Eradikeringsbehandling av MRSA-bärarskap i
svalget
I vissa fall görs försök att eradikera bärarskap av
MRSA. Det rör sig framför allt om sjukvårdspersonal
med bärarskap samt patienter med återkommande
infektioner orsakade av MRSA, patienter med behov
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av sjukvårdskontakter framöver där MRSA-bärarskapet utgör en risk för smittspridning inom sjukvården
och hos dem där bärarskapet får sociala konsekvenser för drabbade. Bärarskap av MRSA i näsan kan
behandlas med lokalbehandling med mupirocin. Eradikeringsbehandling av svalgbärarskap av MRSA är
inte lika välstuderat, men upplevs mer svårbehandlat.
I en randomiserad multicenterstudie där enbart lokalbehandling jämfördes med tillägg av antibiotika i
form av rifampicin i kombination med klindamycin
alternativt trimetoprimsulfa i en vecka fann vi att eradikering av MRSA från svalget är möjligt och att det
inte räcker med lokalbehandling, utan kräver tillägg
av antibiotika i tablettform för att eradikera bakterierna. Av de patienterna som fick systemisk behandling
var 61 % negativa efter 6 månader jämfört med 12 %
av dem som enbart erhöll lokalbehandling.
Epidemiologi av MRSA med mecC i Skåne
För påvisning av MRSA används idag undersökning
av mec A, den gen som kodar för meticillinresistens.
Fram tills nyligen har detta varit den enda kända
gen som kodar för meticillinresistens. Upptäckten
av MRSA med en ny gen kodande för meticillinresistens, mecC, beskrevs 2011. Vi undersökte de 45
första detekterade fallen av MRSA med mecC i Skåne
och jämförde dem med patienter med bärarskap av
mecA MRSA. Patienterna med mecC var äldre, oftare av svenskt ursprung, och hade fler bakomliggande
sjukdomar. De flesta av patienterna hade en hud- och
mjukdelsinfektion vid diagnostillfället. Bärartiden
var kortare och smittspridning till hushållskontakter
hittades endast i ett fall. Ingen smittspridning inom
sjukvården noterades. Resistens mot betalaktamantibiotika var av lägre grad hos mecC jämfört med mecA
MRSA. Enbart patienter med en existerande hud-
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lesion drabbades av infektion med mecC MRSA varav
de flesta enbart behandlades med flukloxacillin. Våra
resultat antyder att det är tveksamt att mecC MRSA
infektion klassificeras som en allmänfarlig sjukdom.
Anna-Karin Lindgren
Infektion Helsingborg

I n f e k t i o n sl ä k a r e n 3 · 17

Avhandlingar

HIV, hepatit B och hepatit C
på Sprutbytet i Malmö
Sprutbytet i Malmö fyller 30 år i år. Sedan starten har drygt 4800 individer deltagit i verksamheten, med ca 600 aktiva individer och 6-7000
besök per år under senaste åren. Under de första två decennierna fick endast två sprutbyten, i
Lund och Malmö, verka som de enda i sitt slag
i Sverige, med specialtillstånd från Socialstyrelsen.

E

fter en lagändring 2006 (Lag 2006:323) tilläts
sprutbyten i resten av landet, men nya öppnades relativt långsamt (Helsingborg 2010, Kalmar 2012, Stockholm 2013 och Kristianstad 2014)
och med tyngdpunkten således förlagd till södra delen av landet. Efter att Folkhälsomyndigheten 2015
uttryckte sitt starka stöd för sprutbytesverksamhet i
sin skrift ”Hälsofrämjande och förebyggande arbete
med hepatit och hiv för personer som injicerar droger.
En vägledning” har flera nya enheter öppnats under
2016 (Jönköping, Karlskrona, Växjö och Uppsala).
Det första av de fyra delarbetena i min avhandling,
”Blood borne viruses (HIV, HBV and HCV) among
participants of a Swedish needle exchange program”,
studerar prevalensen och incidensen av HIV, hepatit
B (HBV) och hepatit C (HCV) bland deltagarna vid
Sprutbytet i Malmö under 1997-2005. Två av de följande arbetena studerar HCV spridningen i detalj,
dels genom att kartlägga den naturliga fluktuationen
av virusnivåerna i samband med anti-HCV serokonversion och dels genom att med hjälp av fylogenetis-

Infektio ns lä k a r e n 3 · 17

ka analyser följa spridningen inom målgruppen. Det
fjärde delarbetet studerar täckningsgraden och effekten av HBV vaccination 1994-2013.
Vi fann att HIV prevalensen och incidensen har
förblivit mycket låg sedan föregående kartläggning
omfattande åren 1990-1993. Under den aktuella
studieperioden, 1997-2005, var endast en individ ur
uppföljningskohorten (n=831) positiv för HIV vid
inträdet i sprutbytesprogrammet och två personer
serokonverterade under studietiden (0.08/100 personår under risk). HBV incidensen hade sjunkit från
11.7/100 personår till 3.4/100 sedan införandet av
HBV vaccination 1994. HCV prevalensen vid inträdet i Sprutbytet låg på 60 % och incidensen var hög,
38.3/100 pur (eller 31.5 efter justering för viremi vid
inträdet). Vi kunde se att den spontana utläkningsgraden ca ett år efter serokonversion var 32%, högst
för kvinnor. Virus hos 133 av 412 studerade individer
(32 %) tillhörde fylogenetiska clusters. Subtyperna 1a
och 3a var vanligast förekommande (båda kring 40
%). Att tillhöra en cluster var kopplat till incident
infektion och huvudsakligt injektionsbruk av heroin.
Slutligen kunde vi se att 59 % av de sprutbytesdeltagare som var mottagliga för HBV 1994-2013,
fullföljde grundvaccinationsschemats tre doser, och
75 % v de 800 individer, för vilka anti-HBs kontroll
efter vaccination skedde, hade utvecklat skyddande
antikroppsnivåer. Genom att erbjuda non-responders
upp till 3 boosterdoser kunde man hos totalt 85 %
av de 800 därefter påvisa skyddande anti-HBs nivåer
(> 10 mIU/ml). Non-respons till HBV vaccination
var kopplat till högre ålder och till förekomst av antiHCV innan eller under vaccination.
Våra slutsatser är att Sprutbytet i Malmö väl fyllt
sin HIV-preventiva funktion samt kunnat utgöra en
god plattform för administration och uppföljning
av HBV vaccination. Sedan starten har deltagarna haft tillgång till sjuksköterskor, undersköterskor,
socionomer, infektionsläkare och barnmorskor. Ett
samarbetsprojekt med beroendevården 2011-2013
ledde till en ökad slussning direkt från Sprutbytet in
i LARO, vilket därefter implementerats som ett permanent program. Under de senaste 5-10 åren har utbudet vid sprutbytet successivt utökats genom en mer
individanpassad utdelning av sprutor, kanyler, filter
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och beredningskärl för att minska smittspridning vid
varje delmoment av en injektion. I våra årliga sammanställningar för 2010-2016 har vi äntligen sett en
minskning även av HCV incidensen, under denna tid
ca 10 nya fall per år. Vid samtliga fyra skånska Sprutbyten sker sedan 2016 en utökad kartläggning av
den totala viremigraden av HCV bland sprutbytesdeltagare i samråd med Smittskydd Skåne. Vid Sprutbytet i Malmö har vi även numera möjlighet att utreda
graden av leverskada genom en Fibroscan on-site. Vi
har god förhoppning om att Sprutbytet i Malmö i
framtiden, utöver diagnostik och koppling till vidare
vård, kan utgöra en plattform för HCV behandling
på plats genom ett multidisciplinärt samarbete. Detta
står i samklang med den globala hälsostrategin som
syftar till reduktion av HCV-relaterad morbiditet och
mortalitet.
Marianne Alanko
I avhandlingen ingående arbeten
1.

2.

3.

4.
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Blomé MA, Björkman P, Flamholc L, Jacobsson H, Molnegren
V, Widell A. Minimal transmission of HIV despite persistently high transmission of hepatitis C virus in a Swedish needle
exchange program. J Viral Hepat. 2011 Dec;18(12):831-9.
Alanko Blomé M, Björkman P, Molnegren V, Höglund P, Widell A. Hepatitis C viremia patterns in incident hepatitis C infection and one year later in 150 prospectively tested persons
who inject drugs. PLoS One. 2014 May 15;9(5).
Alanko Blomé M, Josephson M, Jacobsson H, Molnegren V,
Björkman P, Widell A and Medstrand P. Hepatitis C virus
transmission among participants of a Swedish needle exchange program – a phylogenetic cluster analysis. Manuscript.
Alanko Blomé M, Björkman P, Flamholc L, Jacobsson H,
Widell A. Vaccination against hepatitis B virus among people
who inject drugs - A 20year experience from a Swedish needle
exchange program. Vaccine. 2017 Jan 3;35(1):84-90.

Fakta Marianne Alanko
Född och uppvuxen i Åbo i Finland flyttade jag till
Lund för att börja på läkarlinjen för drygt 20 år sedan.
Sedan dess har jag blivit djupt rotad i den skånska myllan (även om dialekten inte infunnit sig lika naturligt).
Jag har sedan 2002 tjänstgjort vid Infektionskliniken
vid SUS, Malmö, med uppehåll för arbete med Läkare utan gränser i Dem. Rep. Kongo under det första
året. Jag har arbetat med sprutbytesfrågor sedan drygt
10 år tillbaka och varit medicinskt ansvarig för Sprutbytet i Malmö sedan 2012. Det är glädjande för hela
vårt team att se hur den restriktiva narkotikapolitiken
i Sverige börjar luckras upp och att fler sprutbyten
öppnas, samtidigt som samarbetet med beroendevård,
smittskyddsenheter och politiska beslutsfattare växer
sig allt starkare. Vi inhämtar även mycket inspiration
från andra sidan Öresund, där man haft en mer pragmatisk inställning till exempelvis överdosprevention.
Vid sidan av jobbet försöker jag hålla jämna steg med
mina tre barn, vilket i sig kräver en hel del löpträning.
Vi försöker njuta av de skånska bokskogarna och vidderna utan att för det glömma våra rötter i den finska
strandvassen, så det blir en hel del turer även österut.
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Fästingburna Ricketsioser
i Sverige
Avhandlingen visar att Rickettsia är vanlig i fästingar och kan infektera människa även i Sverige. De infekterade fick mestadels ospecifika
och lindriga symtom överensstämmande med
tidigare publicerade studier.

V

ilka faktorer som avgör huruvida allvarliga
symtom uppträder är dock fortfarande oklart,
och mer forskning kring hur vanlig sjukdomsutveckling är efter serokonversion behövs för att få en
bättre bild av riskerna med rickettsiainfektion. Rickettsianfektion skall misstänkas vid sjukdomssymptom
efter fästingbett, och orsakar bl.a. vad som kallas spotted fever men när ricketsiainfektion i allmänhet skall
behandlas är ännu inte helt klarlagt. Vi har visat att
förutom R. helvetica förekommer även R. felis i Sverige vilken kan orsaka infektion.
Rickettsiae är obligat intracellulära bakterier som
finns spridda över hela världen. Rickettsia helvetica,
en av ricketsia-arterna detekterades för första gången
i Sverige 1997. Den huvudsakliga vektorn för spotted
fever gruppen (SFG) av rickettsiae, där R. helvetica
och R. felis ingår, är fästingar men även andra vektorer
såsom löss, loppor och kvalster förekommer.
Olika rickettsiaarter har olika utbredningsområden
beroende av var dess vektor har sitt utbredningsområde. Arter som har löss, loppor och kvalster som vekto-
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rer är spridda över hela världen. Oftast är vektorn en
fästingart och utbredningsområdet följer i stort sett
denna fästingarts utbredningsområde. R. helvetica
har däremot flera fästingarter som vektorer vilket förklarar att R. helvetica har stor geografisk utbredning.
Rickettsiae är bakterier som historiskt funnits under
mycket lång tid och har under årens lopp anpassat
sig till ett liv i värdcellerna genom minskat genomiskt
material. Bakterierna invaderar endotelcellerna och
orsakar vaskulit som kan drabba flera organssystem.
Symptombilden hos SFG rickettsiae skiljer sig åt
mellan arter men har många gemensamma drag som
utslag, eschar vid bettmärket, feber, influensalikande symptom som huvudvärk, frysningar, mag-tarmsymptom samt muskel- och ledvärk. Infektion med
Rickettsia helvetica är oftast en mild självläkande sjukdom men allvarliga symtom som meningit, perimyocardit och septikemi finns beskrivna.
Denna avhandling visar skillnader i seroreaktivitet
och serokonversion i olika delar av Sverige och på
Åland i Finland. För att ta reda på detta har vi gjort
serologiska undersökningar med immunofluorescens
(IFA) av personer med säkerställda eller misstänkta
fästingbett. Vi har även jämfört med personer med
okänd fästingexposition (blodgivare). Seroprevalensen varierade mellan 3,8% till 18,3% i olika delar av
Sverige och var högre där risken för fästingbett anses
som störst. Inte förvånande var seroprevalensen hos
blodgivare (0,6% - 1,3%) lägre än för dem med kända eller misstänkta fästingbett. I de båda studierna där
vi hade parade sera, serokonverterade 3,4% respektive
18,3% av deltagarna. Serokonversion efter fästingbett
har i våra studieområden visat sig vara högre för Rickettsia än för Borrelia. Rickettsioser kan vara en vanligare infektion än vi hittills trott och är förmodligen
underdiagnostiserad.
Vi undersökte även förekomsten av kombinerade
infektioner med Anaplasma spp. och Borrelia spp. och
kunde konstatera att detta förekommer. Symptomen
i våra studier var oftast ospecifika och milda varför det
var svårt att knyta dem till en specifik fästingburen
infektion. Tretton av 206 (6,3%) personer serokonverterade mot minst två bakterier i den ena studien
och 3 av 218 (1,4%) serokonverterade mot Borrelia
och Rickettsia i den andra. För att säkerställa diagnos
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behövs mikrobiologisk diagnostik. Symtomen för fästingburna infektioner är för likartad för att man enbart på klinisk bild skall kunna särskilja dessa åt.
Vi såg ingen statistisk skillnad i serokonversion vid
bett av rickettsiainfekterad fästing jämfört med bett
från oinfekterad fästing. Sannolikt blir personer som
lever i områden med hög fästingförekomst bitna av
flera fästingar årligen vilket man inte noterar. De fästingar vi undersökte var inte de som orsakade smittan.
Risken att bli rickettsiasmittad får dock anses låg även
om man blir biten av en rickettsiasmittad fästing.
Vid studier av meningitpatienter har vi hittat två
patienter hos vilka R. felis kunnat påvisas i likvor med
PCR. Det är första gången som R. felis konstaterats
och visats kunna orsaka sjukdom i Sverige Båda patienterna tillfrisknade utan restsymptom. Ingen av de
båda patienterna fick effektiv behandling mot Rickettsia.
Anders Lindblom

Fakta Anders Lindblom
Jag har gått läkarutbildningen i Uppsala och Linköping. Efter att ha vikarierat inom neurologi och
internmedicin har jag sedan 1988 ägnat mig åt infektionssjukdomar. Detta år började jag på infektionskliniken i Falun och har varit Falun trogen sedan dess
förutom en kortare utflykt till Uppsalas infektionsklinik. Sedan 2001 arbetar jag som smittskyddsläkare i
Dalarna men har inte kunnat lämna infektionskliniken helt utan har fortfarande mottagning, går bakjour
och arbetar ibland på avdelningen.
Forskningen kom jag in på via min huvudhandledare, Kenneth Nilsson, som jag arbetat ihop med sedan
jag började på infektionskliniken i Falun. Vi hade redan från början en del forskningsprojekt på gång. Efter att Kenneth 1997 upptäckte att det finns Rickettsia
helvetica i Sverige började vi prata om att återuppta
vårt samarbete. Efter några år påbörjade vi vårt samarbete om Rickettsia som ledde fram till min avhandling ganska sent i yrkeslivet. Det är dock ingenting jag
ångrat utan har gett ytterligare en dimension till mitt
yrkesverksamma liv.
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Långtidsuppföljning av hepatit
C-infektion
Long-term Clinical, Histological and Virological
Outcomes after Sustained Virologic Response in
Patients with Chronic Hepatitis C. Avhandling
vid Karolinska Institutet 31 maj 2017. Huvudhandledare: Docent Soo Aleman, Karolinska
Institutet. Bihandledare: Professor Ola Weiland,
Karolinska Institutet. Opponent: Professor Kristian Bjøro, Universitetet i Oslo

H

epatit C virus (HCV) orsakar 750 000 dödsfall varje år globalt, och uppskattningsvis 70
millioner är kroniskt infekterade. Risken för
leverrelaterade komplikationer, hepatocellulär cancer
(HCC) och död ökar med graden av leverskada, och
patienter med levercirros har upp till 7 % årlig risk att
drabbas av dekompenserad leversjukdom och HCC.
Tidigare studier har visat att framgångsrik behandling av kronisk HCV infektion, definierad som negativt HCV-RNA 6 månader efter avslutad behandling (Sustained Virologic Response – SVR), minskar
risken för leverrelaterade komplikationer och HCC.
Man har även visat att graden av leverfibros kan minska efter SVR. Uppföljningstiden i de här studierna
har ofta varit kort och vi vet mindre om långtidsrisken och eventuella riskfaktorer för HCC och leverfibros efter SVR. Syftet med mitt doktorandprojekt var
att studera långtidseffekten av SVR på kliniskt utfall
och leverfibros, med fokus på patienter med avance-
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rad leverskada före behandling och därmed en hög
risk för leverelaterade komplikationer.
I studie I undersökte vi effekten av antiviral behandling på leverrelaterade komplikationer, HCC
och död. Vi inkluderade 351 patienter med HCV-orsakad cirros i en prospektiv kohortstudie. Av patienterna hade 110 uppnått SVR, 193 behandlats men
inte läkt ut och 48 aldrig genomgått behandling.
Uppföljningstiden var i medel 5,3 år. Risken för att
utveckla leverrelaterade komplikationer, HCC och
död (leverrelaterad och total dödlighet) var 0,9, 1,0,
0,7 och 1,9 per 100 personår för patienter med SVR
jämfört med 4,9, 4,0, 4,5 och 5,1 per 100 personår
för patienter som aldrig behandlats för HCV.
I studie II undersökte vi om små mängder HCVRNA kan isoleras hos patienter som har uppnått SVR
efter behandling (ockult HCV infektion). Vi inkluderade 54 patienter i en tvärsnittsstudie, där patienterna genomgick en ny leverbiopsi och/eller FibroScan,
samt testades för HCV-RNA med hjälp av en högsensitiv metod i plasma, leverbiopsier och PBMC (periferal blood mononuclear cells). Tre patienter (6 %)
var positiva för HCV-RNA i PBMC, men vid upprepad testning fem år senare var alla negativa. Ingen av
de tre HCV-RNA positiva patienterna hade kliniska,
histologiska eller immunologiska tecken på aktiv leversjukdom.
I studie III undersökte vi långtidsrisken och risk-
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faktorer för HCC efter SVR. Vi inkluderade 399
patienter med SVR och avancerad fibros eller cirros
före behandling i en kohortstudie. Uppföljningstiden
var i median 7,8 år. Incidensen av HCC var 0,15 och
0,95 per 100 personår för patienter med avancerad fibros respektive cirros. Den viktigaste riskfaktorn för
HCC-utveckling var cirros före behandling, lågt serumalbumin och diabetes. Risken för att utveckla HCC
minskade med längre uppföljningstid.
I studie IV undersökte vi fibrosisregression och riskfaktorer för persisterande avancerad fibros efter SVR.
I en tvärsnittsstudie undersöktes 269 patienter med
FibroScan. Uppföljningstiden var i median 7,7 år. En
majoritet av patienterna hade ett lägre fibrosstadium
vid uppföljning, men 24 % hade kvar avancerad fibros (FibroScan > 9,5 kPa). Andelen med kvarstående
avancerad fibros minskade med längre uppföljningstid. Levercirros före behandling, högre ålder och högt
BMI var riskfaktorer som var associerade med kvarstående avancerad leverfibros efter SVR.
Sammanfattningsvis har våra studier visat att framgångsrik behandling av kronisk hepatit C minskar risken för leverrelaterade komplikationer och HCC hos
patienter med avancerad leversjukdom före behandling. För patienter med avancerad fibros utan cirros
var risken för HCC så låg att det är tveksamt att fortsätta med HCC-surveillance i den gruppen. De viktigaste riskfaktorerna för HCC och kvarstående avancerad fibros efter SVR, var cirros före behandling samt
metabola riskfaktorer som högt BMI och diabetes.
Magnus Hedenstierna
Lista på publikationer
1.

2.

3.

4.
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Kort om mig
Jag arbetar som överläkare och läkarchef på infektionskliniken på Danderyds Sjukhus i Stockholm. Jag är 43
år, gift med Louise, och har två barn Wilhelm (10 år)
och Ebba (7 år).
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Infektioner i ett föränderligt
klimat
Climate Change Aspects of Life and Health in
Northern Sweden. Studies of tularemia and regional experiences of changes in the environment

M

ina dubbla perspektiv som allmänläkare och
infektionsläkare har präglat min avhandling
och gett den en uttalat lateral karaktär. Klimatförändringar påverkar alla människor och allra
snabbast går förändringarna i jordklotets arktiska och
subarktiska region, där norra Sverige ingår. Jag ville
undersöka klimatförändringar i norra Sverige och
om människor märkt av dem. Jag ville samtidigt studera en infektion av betydelse för norra Sverige och
eftersom tularemi är förmodat klimatkänslig utifrån
sina vektorburna transmissionsvägar utgjorde den ett
lämpligt forskningsområde.
Det första delarbetet var en intervjustudie med renskötare om deras erfarenheter av klimatförändringar,
det andra en mixed methods-studie där resultaten
från intervjustudien kombinerades med väderdata. Delarbete tre var en stor epidemiologisk studie
av tularemi i Sverige, det fjärde och sista arbetet en
kombinerad fallkontrollstudie av ett harpestutbrott i
Norr- och Västerbotten 2012 samt en seroprevalensundersökning av tularemi i samma område.
Avhandlingen visar att klimatförändringarna i
norra Sverige är omfattande med långtgående konsekvenser för rennäringen. Vintrarna har blivit varmare,
långa och stabila köldperioder har minskat kraftigt.
Perioden med sammanhängande snötäcke har förkortats, på vissa håll med två hela månader på 30 år. Min
slutsats i intervjustudien blev att i ljuset av klimatförändringarna står renskötseln på gränsen till sin resiliens, förmågan att anpassa och hantera förändringar
är snart uttömd. Resultaten från mixed methods-studien visar att observationerna från människor och
väderstationer sammanfaller, men inte helt; de större
och snabbare temperaturväxlingar som betonades i
intervjuerna kunde inte ses i väderdata. Denna diskrepans blir extra intressant eftersom fenomenet rapporterats oberoende från många urfolk i flera områden av den arktiska regionen.
Jag hade gärna studerat tularemi bland renskötare
men eftersom etniska nämnardata saknas för samer
och renskötare i Sverige låter sig detta inte enkelt gö-
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ras. Jag valde istället att studera tularemi ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Samtliga 4792 fall
av tularemi i Sverige 1984–2012 ingick i studien,
3524 av dessa analyserades vidare avseende geografisk
koppling till vatten och ekoregioner. Studien visade
att tularemi var vanligare bland män. Tularemiincidensen ökade nära nog tiofalt från första till andra
halvan av studieperioden, (0.26 till 2.47/100 000
personer per år). Incidensen var åtta gånger högre i
norra jämfört med södra halvan av landet (4.52 mot
0.56/100 000 personer per år), men ökningstakten
var 10 gånger så hög i söder. Högst tularemiincidens
sågs i Ockelbo år 2000 med 921 fall /100 000 personer. Flera lokala utbrott, som flest 12, inträffar samtidigt under utbrottsår, vilket talar för en gemensam
miljötrigger. Studien visade en korrelation mellan tularemi och förekomsten av sjöar och vattendrag samt
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till vissa ekoregioner. Detta har länge hävdats i litteraturen men inte tidigare visats.
Även fallkontroll-studien kunde, utöver tidigare
kända riskfaktorer, visa att närheten till vatten, såsom
att bo nära eller vistas mycket vid vatten – utgör riskfaktorer för tularemi. Seroprevalensundersökningen
av 1500 slumpvis utvalda personer i Norr- och Västerbotten visade att tre procent en hade relativ ELISA-titer över 100, vilket representerar en positiv serologi i
klinisk praxis. Om denna prevalens översattes i antal
fall motsvarade de 16 gånger fler fall än de som rapporterats under föregående sekel, tydande på en betydande underrapportering av tularemi i nämnda län,
alternativt ett stort antal subkliniska fall.
Det gemensamma temat i min avhandling blev
gränser som tänjs: Renskötarna på gränsen av sin resiliens, norra Sveriges vintrar som närmar sig gränsen
för vintrar som vi känner dem, tularemiepidemin som
vidgar sina geografiska såväl som numeriska gränser
och tularemiinfektioner som inte är så begränsade i

nordligaste Sverige som vi tidigare trott, därav titeln
”Towards the limits”.
Kort om mig
Jag arbetar som specialist på infektionskliniken vid
Norrlands universitetssjukhus i Umeå där jag jobbat
sedan 2009. Innan dess var jag distriktsläkare i Jämtland och på deltid studierektor för primärvårdens
AT-läkare i Jämtland/Härjedalen.
Det mesta jag gör är roligt, den stora utmaningen är
att hitta tid till allt. Jag hoppas kunna fortsätta forska
med fokus på Arktis såväl som tularemi utan att behöva släppa det kliniska arbetet med patienterna. Jag
är numera också utbildningsansvarig ledamot i SILFs
styrelse, ett väldigt roligt och givande uppdrag. Privat
är jag gift och har två barn, gillar cykling, utförsåkning
och maltwhisky samt lyssnar på Linkin Park. Favoritordspråket är ”Kunskap är ett klot med ytan mot det
okända”.
Maria Furberg
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Indikationer: Noxafil är avsett för behandling av följande svampinfektioner hos vuxna:
Invasiv aspergillusinfektion hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot amfotericin B eller itrakonazol eller med intolerans mot dessa läkemedel. Fusariusinfektion
hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot amfotericin B eller med intolerans
mot detta läkemedel. Kromoblastomykosinfektion och mycetom hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot itrakonazol eller med intolerans mot detta läkemedel.
Coccidioidomykosinfektion hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot amfotericin B, itrakonazol eller flukonazol eller med intolerans mot dessa läkemedel. Endast
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förväntas ge utdragen neutropeni och som riskerar att utveckla invasiva svampinfektioner. Mottagare av hematopoetiskt stamcellstransplantat (HSCT) som genomgår högdos
immunosuppressiv behandling för ”graft versus host disease” och som har hög risk för
att utveckla invasiva svampinfektioner.
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leda till QTc-förlängning och sällsynta fall av torsades de pointes. Samtidig behandling
med HMG-CoA reduktashämmarna simvastatin, lovastatin och atorvastatin.
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Protokoll

Protokoll Styrelsemöte SILF
2017-01-12 kl. 9.30-16.00
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande
Göran Günther ordf, Agnar Bjarnason, Maria Furberg
Magnus Hedenstierna, Anita Hällgren, Fredrik
Månsson, Karolina Prytz, Ulf Ryding
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes
Agnar Bjarnason.
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från telefonmötet 161207
granskades och godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Information om att ett nytt avtal med Mediahuset är
klart. Föreningens intäkter från Infektionsläkaren har
justerats upp och kommer att räknas upp årligen.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Ledarskapsprogram för infektionsläkare: Magnus
informerade om hur Svensk Reumatologisk Förening finansierat sitt ledarskapsprogram. SRF stod för
kostnaden för deltagarnas resor och boende samt
kostnaden för föreläsare. Totalt kostade programmet
föreningen knappt 500 000 SEK. SILF kan inte stå
för motsvarande kostnad och vi kommer att behöva
ta ut en kursavgift. Magnus arbetar vidare med frågan
som sedan får tas upp för diskussion och eventuellt
beslut på årsmötet.
§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Infektionsläkaren nr 1 2017 blir ett jubileumsnummer. Fredrik presenterade innehållet som inkluderar
flera tillbakablickar på de senaste 20 årens utveckling
inom infektion och mikrobiologi. Infektionsläkaren
får samtidigt en ny layout. I numret kommer programmet till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
Vårmöte samt värdkliniken Karlskrona att presenteras. Numret kommer vidare att innehålla kallelse till
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föreningens årsmöte och en upprepning av call for abstracts och utlysning av årets stipendier. Björn Olsen
skriver sitt sista kåseri i jubileumsnumret och styrelsen skall fundera på ersättare för framtiden. Styrelsen
noterar att nummer 1 kommer ut lite sent för att det
skall vara meningsfullt att upprepa call for abstracts
och utlysning av stipendier i numret. Fredrik skall titta på alternativa utgivningsdatum för 2018.
§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Agnar
Bjarnason
Programgrupper
Agnar Bjarnason har i dialog med programgrupperna
tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för hur nya programgruppsmedlemmar skall utses. Frågan kommer
att tas upp för beslut på årsmötet i maj.
Kvalitetsregister
Information om vad som händer kring de nationella
kvalitetsregistren. Nya inmatningsmallar till registren kommer under våren. Automatisk överföring av
epikris till pneumoniregistret dröjer.
Hemsidan
Uppdatering pågår.
§ 9 Frågor för yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz
SPUK: Malin Vading avgår som sammankallande för
SPUK och även i övrigt är det flera personer som avslutar sina uppdrag i SPUK. Nya namn finns.
• Enkät från socialstyrelsen med önskemål om inventering av SK kurser som bör subventioneras.
Besvarad av Karolina Prytz.
• Uppdaterad checklista för nya ST utbildningen
är klar.
• Fallseminarier 2017. Blir bara 1 i höst.
• Ungt forum - konsultens problematik. De flesta
föreläsare klara.
• Information om årets ST tenta.
§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita
Hällgren
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2017
Anita Hällgren gick igenom mötets program som i år
är mer integrerat med mikrobiologernas jämfört med
tidigare.
Programpunkten Late breaking news är ännu inte
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fylld. Ett förslag är att Folkhälsomyndigheten ges möjlighet att prata om re-emerging infectious diseases.
Förslaget skall förankras hos mikrobiologerna. Anita
Hällgren bereder frågan. I övrigt är programmet klart
och kommer att gå ut i Infektionsläkaren nr 1.
Ordföranden och Vetenskaplige sekreterarens deltagaravgifter finansieras av mötet, men övriga styrelsemedlemmar måste anmäla sig själva och fakturerar
SILF. Vid styrelsemötet i mars kommer vi att bedöma
abstracts och stipendieansökningar.
Det behövs en möjlighet att anmäla sig till Ungt Forum när man anmäler sig till Infektionsveckan så att vi
kan se hur många deltagare det blir. Anita undersöker
om det kan ordnas.
Samverkansmötet med mikrobiologerna och IFIS
Ett förslag till fördelning av eventuellt överskott/
underskott mellan de arrangerande föreningarna har
tagits fram. Förslaget innebär att deltagaravgifterna till
mötet från de respektive föreningarnas medlemmar
utgör fördelningsgrund. Om den modellen hade använts på mötet i Helsingborg hade SILFs, mikrobiologernas och IFIS andelar varit 47 %, 36 % och 18
%. Förslaget innebär att SILFs andel minskar något
jämfört med tidigare medan IFIS andel istället ökar.
Styrelsen beslutade att bifalla förslaget.
Frågan om permanent kongressbyrå diskuterades på
mötet. En grupp har tillsatts för att arbeta vidare med
frågan. Anita Hällgren representerar SILF i gruppen.
Mikrobiologerna framförde ett önskemål om att
bjudas in till vårt styrelseinternat på samma sätt som
vi nu bjuder in en representant från värdkliniken. Styrelsen diskuterade detta och enades om att risken är att
internatet omvandlads till ett möte som bara arbetar
med infektionsveckan och att andra viktiga frågor inte
hinns med.
Styrelsen beslutade att inte förändra strukturen för
styrelseinternatet men att vi väntar med att kontakta
föreläsare och moderatorer till efter samverkansmötet
med de övriga föreningarna den 5 september i Karlstad.
Remisser: Ingen remiss som behöver besvaras har
kommit in från Läkarsällskapet.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
Rapport från Höstutbildningen – Antibiotika och
antibiotikaresistens. Kursen fick 4,675 av 6 i sammantaget betyg trots en del logistiska problem med byte av
flera föreläsare kort före kursen. Styrelsen utvärderade kursen och diskuterade möjliga förändringar inför
årets repris.
HIV - En grundkurs i Uppsala 2-3 februari. Fulltecknad med 31 deltagare. Vårutbildningen 27-29
mars i Torekov om endokardit. Fulltecknad med 42
deltagare.
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§ 12 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Bokslutet för 2016 presenterades. Föreningen gör ett
överskott på ca 70 000 SEK och ekonomin är fortsatt
god. Överskottet genereras huvudsakligen av intäkter
från Infektionsveckan. Planering för styrelseinternatet
och chefmötet 2017. Plats blir Ombergs Turisthotell
och Vår Gård i Saltsjöbaden.
§ 13 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2016. 23000 kr kan delas ut 2017. Annons om
stipendiet gick ut med nr 4-16 och påminnelse kommer i nr 1-17.
§ 14 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefonds firmatecknare
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran
Sterners resestipendiefond (organisations nr 8120003077) är var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding (550928-4039).
Göran Günther och Ulf Ryding befullmäktigades
att disponera Göran Sterners resestipendiefonds bankkonto i Handelsbanken med deras internettjänst eller
på kontor. Fullmakten ska gälla tillsvidare och Göran
Günther och Ulf Ryding skall disponera kontona med
egen/enskild behörighet.
§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen (organisations nr 802017-9480) är
var för sig föreningens ordförande Göran Günther (540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding
(550928-4039).
Göran Günther och Ulf Ryding befullmäktigades
att disponera Svenska Infektionsläkarföreningens
bankkonton i Handelsbanken och Resurs Bank med
deras internettjänst eller på kontor. Fullmakten ska
gälla tillsvidare och Göran Günther och Ulf Ryding
skall disponera kontona med egen/enskild behörighet.
§ 16 Inga övriga frågor togs upp.
					
§ 17 Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Agnar Bjarnason
Protokolljusterare
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Protokoll Styrelsemöte SILF
2017-03-13 kl. 9.30-16.00
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande
Göran Günther ordf, Maria Furberg, Magnus Hedenstierna, Anita Hällgren, Fredrik Månsson, Ulf
Ryding
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes
Maria Furberg.
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från telefonmötet 170112
granskades och godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Diskussion kring hur våra register skall administreras
framöver och om det behövs ett regelverk för hur registerdata får användas. Hur skall registren administreras och finansieras om ansvaret flyttar från Örebro?
Göran skall ta upp detta med Per Arneborn. Styrelsen
och i första hand föreningens vice ordförande behöver
arbeta med frågan under året.
Styrelsen beslutade att flytta ansvaret för hemsidan till
redaktören från och med årsmötet i maj för att skapa
utrymme för vice ordförnaden att arbeta med detta.
Pneumonigruppen håller på att justera det reviderade Vårdprogrammet för samhällsförvärvad pneumoni
från 2016 för att publicera det i en tidsskrift. De har
fått klartecken från Editor in Chief Arne Tärnvik att
få det publicerat i Infectious Diseases (fd Scand J of
Inf Dis) och önskar medel för översättningskostnader
från SILF. Styrelsen beslutade att bekosta detta.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Ledarskapsprogram för infektionsläkare: Intresset
från landets infektionskliniker är svalt och styrelsen
kommer inte att arbeta vidare med frågan.
Remisser: Från Socialdepartementet: Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. Remissen bör besvaras och styrelsen inventerade namn
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på lämpliga personer. Magnus ansvarar för frågan.
RAF-stipendiat: Erika Ahlgren från Sahlgrenska Universitetssjukhuset utsågs till årets RAF-stipendiat.
§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
I tidskriftens nya version har vi bytt från tre till två
kolumner och frånsett några smärre missar blev numret lyckat. Bra med tematiken i jubileumsnumret.
Gunnar Kahlmeter utgick och det kommer istället en
intervju med honom i nummer 3. Infektionsläkaren
nr 2 2017 kommer att domineras av programmet till
infektionsveckan. Numret kommer även att innehålla
en intervju med Per Björkman som nyinstallerad professor i infektionssjukdomar i Malmö samt en artikel
om WHOs nya riktlinjer för behandling av MDRTB av Lina Davies Forsman. Till nästa nummer planeras även en artikel om Samuel Arhur Rhedins arbete om användning av PcG vi pneumoni. Sven-Åke
Hedström blir intervjuad om sin nyutgivna bok "En
vanlig läkares vardag". Vi saknar krönikör till tidningen och styrelsen inventerade lämpliga kandidater. En
man och en kvinna vore bra. "Fem frågor till" vore ett
bra stående inslag om en ny färsk artikel från infektionssverige.
§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister
Agnar har fått en fråga angående upprättande av S.
aureus bakteremiregister vilket styrelsen anser vore
värdefullt. Befintliga register måste dock fungera och
stärkas innan ytterligare register upprättas. Ännu ett
register inte är aktuellt idag då befintliga register belastar klinikerna i den mån att registreringen blir lidande.
§ 9 Frågor för yngre läkare och SPUK
Inget under denna punkt.
§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Styrelsemöte för Göran Sterners resestipendiefond
hölls. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen
2016. Vi planerar ett extra sammanträde med styrelsen i augusti 2017 för att besluta om tilldelningen
av 2018 års stipendium, baserat på utdelningen som
presenteras i slutet på mars 2017. Annons för årets
stipendium gick ut i Infektionsläkaren nummer 4
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2016. Styrelsen granskade fem ansökningar till årets
resestipendium. Styrelsen utsåg Johan Karlsson Valik
från Karolinska Universitetssjukhuset till årets resestipendiat.
§ 11 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan 2017: Folkhälsomyndigheten ansvarar för programpunkten late breaker som får titeln:
Aktuella nationella och internationella förändringar av
smittsamma sjukdomar. Årets Justus Ström-föreläsare
blir Jan Sjölin.
Infektionsveckans ekonomi: Karlskrona har inte fått
ihop så många företag som de hoppats på till vårmötet
2017. Guldsponsorer är fyra istället för tre men färre
tredagarssponsorer, bara 9 mot förväntade 20. Endast
fem frukostseminarier. Företagen var inte nöjda med
förra årets möte och tycker att det är dyrt och att de
inte når fram till rätt målgrupp. Deltagarna har anmält
sig tidigare i år och hittills har vi 420 anmälda deltagare utöver utställare och föreläsare. Budgeten går ihop
för Karlskrona men bara nätt och jämt. Vi behöver
förhålla oss till det minskade intresset från industrin
inför mötet i Karlstad och kanske förändra något. Lokalerna för mötet i Karlstad är mycket kostsamma. Vi
behöver göra infektionsveckan mer attraktiv även för
utställarna.
Ungt Forum: I nuläget organiseras Ungt Forum separat från infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Föreläsarna bekostas idag av SILF men det finns
inget formellt beslut för hur detta skall ske. Frågan
måste diskuteras inför nästa års infektionsvecka och
kommer at tas upp på styrelseinternatet i augusti.
Styrelsen beslutade att stå för kostnaderna för årets föreläsare.
Abstracts till Infektionsveckan: Styrelsen granskade
30 abstracts som skickats in till Infektionsveckan. Ett
abstract flyttades till mikrobiologerna för bedömning
och övriga abstracts accepterades. Fyra abstracts valdes
ut för muntlig presentation.
Pfizerstipendiet: Styrelsen granskade 8 ansökningar
till årets Pfizerstipendium och valde att dela stipendiet
mellan två stipendiater som får vardera 37 500 kr.
Styrelsen beslutade att tilldela Emilie Wahren Borgström (Stockholm) och Disa Dahlman (Malmö) årets
Pfizerstipendium.
Remisser: Information om vilka remisser som kommit
in via Sällskapet. Ny organisation för etikprövning av
forskning, Ny lag om nationell läkemedelslista samt
Klassificering av nya psykoaktiva substanser. Styrelsen
valde att inte besvara dessa remisser.

tad. Det samlade betyget från deltagarna blev 5,4/6.
Föreningen är helt beroende av att medlemmar i programgrupperna och andra föreläsare har möjlighet att
medverka i våra utbildningar för att de skall kunna
genomföras. Det har blivit svårare för alla kliniker att
ge tid för den typen av arbete och frågan behöver diskuteras förslagsvis på årets chefsmöte.
§ 13 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Nya ordinarie medlemmar under:
Anders Nilsson specialistläkare Stockholm
Anna Säll ST-läkare Helsingborg
Kajsa Wyss ST-läkare Karolinska
universitetssjukhuset Stockholm
Isabelle Eriksson ST-läkare Falun
Louise Rohlén ST-läkare Kalmar
Linnea Wiklund ST-läkare Sundsvall
Dan Sune ST-läkare, Norrköping
Lena-Maria Söder ST-läkare Gävle
Erika Norén ST-läkare Gävle
Gabriel Domert ST-läkare Falun
Jakob Altgärde ST-läkare Jönköping
Katarina Rosengren ST-läkare Visby
Johan Karp ST-läkare Skövde
Årets matrikel år snart klar och Ulf skickar ut en pdf
till styrelsen före tryck. Omberg bokat för internatet
23-25 augusti. Vår Gård bokad för chefsmötet 1920 oktober och styrelsemöte 18 oktober. NYSAM är
meddelade. Ekonomin fortsatt bra, ingen anledning
höja avgiften i år. Förslag till årsmötet om oförändrad
avgift.
§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
					
§ 15 Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Maria Furberg
Protokolljusterare

§ 12 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
Utbildningen ”HIV - En grundkurs” anordnades i
Uppsala den 2-3 februari och var mycket uppskat-
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Protokoll Styrelsemöte SILF
2017-05-19 kl. 17.00-18.30
Plats
Konsthallen Karlskrona
Närvarande
Göran Günther ordf, Agnar Bjarnason, Maria Furberg, Magnus Hedenstierna, Anita Hällgren, Fredrik
Månsson, Karolina Prytz, Ulf Ryding, Jens Eriksson,
Lena-Maria Söder
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes
Anita Hellgren
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den
170313 godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Ordföranden hälsade styrelsens nya medlemmar välkomna.
Medlemskap i svenska läkarsällskapet: Frågan om
obligatoriskt medlemskap i Svenska läkarsällskapet
för medlemmar i SILF diskuterades. Vi inväntar tydligare information i frågan från SLS. Frågan tas upp
ånyo under SILF internat i augusti.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Uppdatering av adresslista skickas till Svenska Läkarsällskapet och Sveriges läkarförbund.
UEMS representanter har utsett. Till ordinarie utses Malin Vading och till suppleant Camilla Lorant.
Frågan tas vidare av Magnus Hedenstierna.
RAF ordf. Håkan Hahnberger önskar komma till
SILF. Inbjuds till styrelseinternat i augusti.
Styrelsen har bett Anders Blaxhult besvara remiss
”Uppdrag till Folkhälsomyndigheten angående den
nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar” (S2016/03248/FS) till Socialdepartementet
§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Genomgång av senaste numret av Infektionsläkaren.
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Vi har uppmärksammat en del stilfel. Inför kommande år funderingar kring annan deposition av innehåll.
Fundering kring att publicera program för Infektionsveckan som bilaga till Infektionsläkaren. Fredrik Månsson kontaktar Mediahuset i frågan. Även
Mikrobiologer behöver tillfrågas om publicering av
abstracts. Diskussion kring att erbjuda utskick av Infektionsläkaren även till de mikrobiologiska föreningarna inför vårmötet.
Fredrik Månsson och Cecilia Rydén planerar att
besöka Mediahuset för diskussion kring rapportering
av avhandlingar.
Bevakningspanel av vetenskapliga nyheter planeras
för att öka det vetenskapliga innehållet i Infektionsläkaren. Medlemmar till bevakningspanel rekryteras
av redaktören och kommer företrädesvis utgöras av
yngre specialister.
Nästa manusstopp till Infektionsläkaren: 20170901
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Agnar Bjarnason
Hemsidan: Planering av att överflytta ansvar till redaktören. Dock ett relativt stort arbete som behöver
fördelas inom styrelsen.
Referensgrupper: Riktlinjer för rekrytering till referensgrupper framtages av vice ordförande. Ökad tydlighet kring vilka riktlinjer SILF står bakom.
Programgrupperna: Samtal med Torsten Sandberg,
sammankallande i programgrupp, kring vårdprogram
för urinvägsinfektioner och hur man hanterar en ökande MDR-problematik. Möte med sammankallande i vårdprogramsgrupp för pneumoni planeras.
Kvalitetsregistren: Vice ordförande har haft kontakt
med kvalitetsregisteransvarig Per Arneborn kring våra
kvalitetsregister. Frågor kring finansiering. Minskade
anslag från SKL. Idag bekostat av Örebro landsting.
Varierande grad av inrapportering. Diskussion kring
hur våra register skall se ut i framtiden.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
Samverkan med Karolina Prytz kring planering av
fallseminarier. Fortsatt planeras 2 seminarier årligen.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, A. Hällgren
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Inkomna remisser: Via svenska läkarsällskapet: ”Ny
ordning för att främja god sed och hantera oredlighet
i forskning”. SILF besvarar remiss. Lars Hagberg och
Lars Lindqvist kommer tillfrågas.
SPUK: Fråga från SPUK kring hur man skall hantera
kravet på vetenskapligt arbete under ST. SILF ställer
sig bakom skrivelse från SPUK kring möjligheter att
avstå kravet på vetenskapligt arbete i de fall ett mer
omfattande vetenskapligt arbete tidigare skett under
grundutbildningen.
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte i
Karlstad: Fortsatt samarbete med de mikrobiologiska
föreningarna kring arrangerandet av Infektionsveckan.
Planering av program kommer ske under SILF styrelseinternat 170823–25. Vårdhygien/smittskydd önskar
vara med i programkommitté. Beslut om att vi beaktar
deras önskemål om att lyfta vårdhygieniska frågor i
programmet, men att avslå deras önskan om att deltaga i programkommittén.
§ 13 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
Utbildningsaktiviteter: Höstkurs ”Antibiotika och
antibiotikaresistens” Högberga Gård 23–24/10.
Våkurs ”Endocardit” 19–21/3, kursort ännu ej klart.
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§ 14 Rapport från skattmästaren
Bokslut och budget presenterades på årsmötet. Ekonomin är mycket god.
Nya medlemmar:
Anna Jogenfors ST-läkare, Jönköping
Urban Johansson Kostenniemi ST-läkare Umeå
John König Walles ST-läkare Kristianstad
Sara Cederwall ST-läkare SUS, Lund
Matrikel utskickad
Styrelseinternat i Omberg är arrangerat
§ 15 Övriga frågor. Inga
§ 16 Ordföranden förklarar mötet avslutat
Jens Eriksson
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Anita Hellgren
Protokolljusterare
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Utbildning/kurs

FORTBILDNINGSKURS ENDOKARDIT 2018

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
på Ulfsunda Slott, 19–21 mars 2018.
Föreläsare

Från vårdprogramgruppen deltar Ulrika Snygg-Martin, Andreas Berge, Magnus Rasmussen, Christer Ekdahl och
Siri Kurland. Dessutom Mia Furebring, Erika Fagman och ytterligare några föreläsare.
Ämnen som kommer att beröras är:

• Ekokardiografisk daignostik
• Nya diagnostiska metoder: PET-CT och DT hjärta
• CIED-infektioner och behandling av biofilm
• Thoraxkirurgiska övervägningar

• Svampendokardit
• Graftinfektioner
• Antibiotika vid endokardit

Kostnaden är 8 900 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen.
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Ulfsunda slott ligger 3 km söder om Bromma flygplats i
Stockholm. Med kollektivtrafik är restiden från Stockholms centralstation cirka 30 minuter.
Anmälan

Sista anmälningsdatum är 21 januari 2018. Deltagarantalet är begränsat. Infektionsläkarföreningens kurser blir
oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats.
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på www.infektion.net, fyll gärna i och skicka in via e-post eftersom detta
underlättar vår hantering. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse,
information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka tre veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna!
Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se
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Ev frågor besvaras av
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se
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Yngreläkarspalten

Höst. Ny termin och nya tag
Jag tycker att återgång till vardagen efter sommarsemestern trots allt kan vara rätt skönt. Framför allt inger hösten en känsla av nystart och man
har ofta lite extra energi att ta tag i saker och
ting. Uppdatera ST-planen, bocka av uppfyllda
kompetensmål i checklistan, se till att man har
ordning på kursintygen.

F

ör mig innebär denna höst ett nytt uppdrag som
yngreläkarrepresentant i Infektionsläkarföreningens styrelse. Jag vill tacka min företrädare Karolina Prytz för väl utfört arbete de senaste två åren.
Jag kommer fortsätta arbetet med att anordna Fallseminarium för ST-läkare där man rekommenderas att
delta 1-2 gånger under sin ST, samt Ungt forum som
anordnas i anslutning till Infektionsveckan.
Senaste fallseminariet gick i Eskilstuna den 28-29:e
augusti. Vi var 25 deltagande ST-läkare som fick diskutera kring autentiska fall. Det var ett trevligt och
lärorikt tillfälle. Särskilt intressant tycker jag det är
att höra hur olika vi ibland gör på våra kliniker ute
i landet, där olika förutsättningar såsom tillgång till
diagnostik skiljer sig. Nästa Fallseminarium kommer
troligtvis att hållas hösten 2018.
I övrigt kommer jag att arbeta med att bevaka frågor som rör yngre läkare och ST-utbildningen. Hälsooch sjukvården står ständigt inför förändringar och
nya utmaningar där många frågor berör vår specialiseringstjänstgöring både direkt och indirekt. Att vi
som ST-läkare inom infektionssjukdomar har en röst
inom SILF ser jag som ett oerhört viktigt uppdrag
som jag ser fram emot att arbeta med.
Har ni förslag eller idéer? Utbildningsaktiviteter
som saknas eller behöver förändras? Intressanta ämnen ni vill lära er mer om på Ungt forum? Tveka inte
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att kontakta mig via mejl eller när vi ses ute i landet
på olika sammankomster! Slutligen önskar jag er en
fortsatt härlig höst med en förhoppningsvis lagom
fördelning av jourer, kurser, svampplockning och tedrickande.
Lena-Maria Söder
ST-läkare, infektionskliniken i Gävle
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se
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Nya medlemmar

Nya medlemmar
Anmälda till styrelsemötet 170113
• Andreas Fernberg ST-läkare Linköping
• Olof Hertting ST-läkare Astrid Lindgrens
barnsjukhus
• Johan Ljungberg ST-läkare Halmstad
• Maria Nygren ST-läkare Uppsala
• Elin Edman ST-läkare Skövde
Anmälda till styrelsemötet 170313
• Anders Nilsson specialistläkare Stockholm
• Anna Säll ST-läkare Helsingborg
• Kajsa Wyss ST-läkare Karolinska
universitetssjukhuset Stockholm
• Isabelle Eriksson ST-läkare Falun
• Louise Rohlén ST-läkare Kalmar
• Linnea Wiklund ST-läkare Sundsvall
• Dan Sune ST-läkare, Norrköping
• Lena-Maria Söder ST-läkare Gävle
• Erika Norén ST-läkare Gävle
• Gabriel Domert ST-läkare Falun
• Jakob Altgärde ST-läkare Jönköping
• Katarina Rosengren ST-läkare Visby
• Johan Karp ST-läkare Skövde
Anmälda till styrelsemötet 170516
• Anna Jogenfors ST-läkare, Jönköping
• Urban Johansson Kostenniemi ST-läkare Umeå
• John König Walles ST-läkare Kristianstad
• Sara Cederwall ST-läkare SUS, Lund
Anmälda till styrelsemöte 170824
• Joakim Lundvik, ST-läk Eskilstuna
• Henrik Olsson, ST-läk Örebro
• Julia Eriksson, ST-läk Norrköping
• Helena Rybczynska ST-läk Karlskrona
• Johanna Kuhlin ST-läk Stockholm
• Karan Golestan ST-läk, SUS, Malmö
• Isak Björklund Specialistläkare, Falun
• Maria Persson Specialistläkare, Halmstad
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Framtidens älvor och troll
Jag har alltid älskat sagor. Sagan gör att man för
en stund förflyttas till en annan värld, där det
finns otäcka troll och goda feer. Där finns ingen koppling till verkliga händelser, eller gör det
det? Vet vi egentligen vad som ligger bakom varför en viss saga börjar berättas?

M

ånga sagor och legender innehåller uppmaningar om hur man ska bete sig och vad
man ska akta sig för, men är de händelser
de beskriver verkliga i någon mån? Kan de ha hänt?
Är det till och med så att nya sagor skapas i nutiden
utan att vi märker det? Och i så fall, vilka personer
idag blir morgondagens troll och älvor? Hur går det
egentligen till när en händelse blir en legend? För att
försöka förstå detta har jag därför genomfört en helt
ovetenskaplig undersökning och funnit tre exempel

62

på hur förvandlingen från händelse till saga kan gå
till. Mitt första exempel är hämtat från Hatte Furuhagens gamla barnprogram från 70-talet om den av
vulkanutbrott ödelagda staden Pompeji. I programmet berättar Hatte att i byarna runt den begravda
staden har det sedan länge berättats sagor om ett sovande slott. Pompeji doldes länge av ett tjockt lager
aska och jord och även bitvis av väldiga snår. De som
trängde sig in i buskagen fann på vissa ställen spår av
gamla murar, kanske dolde buskarna ett palats? Kanske hade alla i palatset somnat, tiden stannat och allt
blivit täckt av törnrosbuskar…
Odysseus
Mitt andra exempel kommer från Eyvind Johnsons
roman Strändernas Svall. Den handlar om hur Odysseus beger sig hem till Ithaka igen efter att under sju
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år mer eller mindre ofrivilligt vistats hos nymfen Kalypso. Under resan hem lider han återigen skeppsbrott
och hamnar på en ö där han uppmanas berätta om
kriget och sina irrfärder mot löfte om att få transport hem. Åhörarna ser honom som en stor hjälte.
Odysseus själv är less på krig och vill helst glömma
de obehagliga minnena från Troja. Han börjar berätta
sakligt om hur allt utspelade sig men finner att publiken blir missnöjd. De är inte intresserade av vad
som verkligen hände utan de vill höra en historia som
passar in i deras egen uppfattning om hur det gick till
och dessutom ska den vara full av hjältedåd och gudomliga interventioner. Han inser att enda sättet att
komma hem är att göra dem till lags och han ändrar
sin berättelse. Vulkanutbrott blir till jättar som kastar
stenar och plundringsräder som går snett beror på att
de misshagat någon gud eller träffat på ett övermäktigt
sagoväsen. Alla blir nöjda, Odysseus hyllas som hjälte
och kan fortsätta sin resa.
Fimbulvintern
Det tredje exemplet handlar om Fimbulvintern, den
vinter som enligt Eddan ska föregå Ragnarök och
som varar i tre år. Man har på senare tid funnit allt
fler belägg för att det verkligen har funnits en sådan
vinter. Klimatet försämrades kraftigt från år 536 och
några år framåt vilket påverkade dåtidens människor
högst påtagligt. I Sverige har man funnit tecken på
att flera byar plötsligt övergavs och vissa landsändar
avfolkades. Årsringsanalyser har visat tecken till kraftiga sänkningar av temperaturen från år 536 och några
år framåt. Dessutom kom den Justinianska pesten till
Europa 541. Man tror sig kunna förklara två av köldknäpparna med vulkanutbrott. Vulkanutbrotten kan
ha kastat ut stora askmoln som förmörkade solen och
sänkte temperaturen globalt, eller som det står i Valans
spådom: ”Svart blir solskenet om somrarne efter, all
väderlek vansklig”. En sådan stor katastrof kan mycket väl vävts in Eddans berättelser som en varning till
framtida generationer.

levanta och förklara för patienten vilka händelser och
symtom som har betydelse för den aktuella sjukdomen
och vilka som kanske patienten felaktig kopplat ihop.
Vi hjälper till att dechiffrera och förklara ett händelseförlopp. I patientbedömningen är det viktigt att denna
dechiffrering sker, men när samma patient berättar sin
historia för vännerna kring middagsbordet låter historien kanske helt annorlunda. För vem gillar inte en
god historia? Jag tror i alla fall att här någonstans ligger
svaret på min fascination för sagor, kanske är de sanna,
oftast inte. Vanligen beskrivs sagor och fantasier som
en verklighetsflykt, men jag tror att de många gånger
kan hjälpa oss att förstå verkligheten och hjälpa oss att
diskutera den. Jag hoppas att vi i framtiden hittar fler
fakta i sagorna men jag tror även att vi kommer kunna
förklara många som rena påhitt eller missuppfattningar. Sedan kan man alltid undra, vilka sagor skapas
idag? Den frågan är förstås mycket svår att besvara.
Hur verklighetens komplexa väv bäst beskrivs och
vilka personer idag som blir morgondagens troll och
älvor kan endast framtidens sagor förtälja.
Jakob Paues
Överläkare, Infektionskliniken i Östergötland

Fakta förvandlas till legend
Dessa är alltså mina tre exempel. Två beskriver händelser som kan ha blivit sagor, det mittersta är en fundering om hur själva omvandlingen kan gå till, åhörarna
lyssnar hellre till något spännande än en saklig redogörelse. Kan det vara på detta sätt som fakta förvandlas
till legend? Ibland kan vi behöva ta till fantasifulla beskrivningar för att förstå händelser som är så överväldigande att de blir obegripliga.
I vårt yrke kan den fördjupade anamnes vi tar kring
patienters bakgrund, infektionshistoria, reseanamnes
och tidigare vaccinationer på ett sätt ses som att vi
lyssnar på en saga om patientens liv. Vårt jobb består
ofta i att sortera ut de fakta och kopplingar som är re-
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Kalender

Kongresskalender
ID week 2017
4-8 oktober
San Diego, USA
www.idweek.org/
8th Trends in Medical Mycology
6-9 oktober
Belgrad, Serbien
www.timm2017.org
The 48th Union World Conference
on Lung Health
11-14 oktober
Guadalajara, Mexico
www.guadalajara.worldlunghealth.org/
The liver meeting, AASLD
20-24 oktober
Washington, DC, USA
www.aasld.org/
Antibiotika och antibiotikaresistens
23–24 oktober
Högberga Gård, Lidingö
www.infektion.net
16th European AIDS Conference (EACS)
25-27 oktober
Milano, Italien
www.eacs-conference2017.com/
SK-kurs: Sepsis på akuten och IVA
6-10 november
Linköping
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/
index.php?id=306
Kurs i lunginfektioner
13-16 november
Göteborg
Paris Hepatitis Conference
15-16 januari
Paris, Frankrike
8th Advances Against Aspergillosis
1-3 februari
Lisabon, Portugal
http://aaa2018.org/

CROI 2018: Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections
4-7 mars
Boston, USA
www.croiconference.org/
SK-kurs: Klinisk tropikmedicin
19-23 mars
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/
index.php?id=399
Infektionsläkarföreningens vårutbildning:
Endokardit
19-21 mars
Ulfsunda slott, Stockholm
International Liver Congress, EASL
11-15 april
Paris, Frankrike
http://ilc-congress.eu/
Livshotande infektioner
9-10 april
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm
SK-kurs: Infektioner hos immunsupprimerade
16-19 april
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/
index.php?id=470
ECCMID
21- 24 april
Madrid, Spanien
www.eccmid.org/
SK-kurs: Antiviral behandling och monitorering samt
diagnostik vid HIV, hepatit B och C virus infektion
21-24 maj
Uppsala
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018
29 maj-1 juni
Karlstad

Leverveckan
6-9 februari
Stockholm
http://airpages.se/clients/leverveckan
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