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Tre områden är just nu extra intressan-
ta och har berörts i tidigare brev och 
nummer av tidningen. För det första är 
det medlemsfrågan i svenska läkare-
sällskapet som framtonar mer och mer 
som en ödesfråga för sällskapet.

Vi i styrelsen förordar den förslagna 
modellen där specialitetsförening-
arna utgör basen för medlemska-

pet. Frågan är kontroversiell bland flera av 
specialitetsföreningarna, en del hotar till 
och med utträde om beslutet tas i fullmäk-
tige i vår. Vi har tidigare bett landets verk-
samhetschefer att ta med sig frågan hem, 

men ser gärna att ni medlemmar i SILF, 
som har åsikter i frågan, hör av er till sty-
relsen. Vi vill helt enkelt vara säkra på att 
vi har mandat att företräda SILF när det är 
dags för omröstning.

Område två rör den snabba etablering-
en av den s.k. sammanhållna strukturen 
för kunskapsstyrning inom regioner och 
landsting som drivs hårt av SKL. Den or-
ganisations- och styrmodell SKL vill ha 
innehåller nationella programområden 
där infektion är ett område, inklusive Stra-
ma. Styrningen är starkt politiskt oriente-
rad med spetsen på pyramiden bestående 
av huvudmän i samverkan med SKL och 
stat. Varför tar jag nu upp detta? Jo, det går 

att se en möjlig konflikt mellan det omfat-
tande arbete som SILF driver genom pro-
gramgrupper kopplat till kvalitetsregister 
och hur arbetet ska ske med kunskapsstyr-
ningen och vårdprogram av programom-
råden framtaget av regionala experter för 
nationellt bruk. Visserligen sägs i skriften 
från SKL att former ska hittas för samver-
kan med relevanta professionsorganisatio-
ner (dit SILF väl får räknas), men frågan 
kvarstår hur infektion som specialitet ge-
nom SILF ska kunna bevara en verklig på-
verkan inom diagnostik, vård och behand-
ling, som vi ser som väsentlig för vårdens 
kvalitet. Jag är säker på att de av oss som 
blir representanter för infektionssjukdo-
mar i programråden kommer att göra ett 
utmärkt arbete, men frågan har en viktig 
principiell dimension.

Mässlingutbrottet i Göteborg
Det tredje området är mässlingsutbrottet i 
Göteborg, där fingret sätts på de ”luckor” 
i Sveriges flockimmunitet som existerar, 
trots generellt god immunitet i riket. 

Önskvärt vore ett statligt initiativ för att 
erbjuda kostnadsfri vaccination av de vux-
na åldersgrupper där svagheterna finns. 

Vaccination är ett område där ansvar-
skonflikten mellan det kommunala själv-
styret och statens ansvar av och till blir 
extra tydlig. Det gäller finansiering och att 
rätten till jämlik vård och förebyggande 
åtgärder ska inte splittras genom olika be-
slut i regioner/landsting. Det kan vi se t.ex. 
för vaccinationer av äldre, där kostnaden 
för den enskilde varierar stort mellan fritt 
till flera hundra kronor. 

Slutligen, vi ses i Karlstad 29 maj! 

Göran Günther
Ordförande

Brev från ordföranden

Infektionsvänner!
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Just nu pågår ett stort utvecklings-
arbete för att införa en ny tematisk 
verksamhetsmodell på Karolinska Uni- 
versitetssjukhuset. Omvärlden och sjuk- 
vården utvecklas; den medicinska ut-
vecklingen går snabbare än någonsin 
och patienterna har högre förvänt-
ningar än tidigare. Vi bygger vår verk-
samhet utifrån patientens resa genom 
vården, skapar tydliga patientflöden 
och ska tydligare mäta vilket värde vi 
tillför patienten.

Vi överger tidigare divisionsindel-
ning och går över i en matrisorgani-
sation med Teman och Funktioner. 

Karolinska delas in i 5 Teman och 7 funk-
tioner och förändringen gäller hela Karo-
linska dvs både vår verksamhet i Solna och 
i Huddinge. Vi tillhör Tema Inflammation 
& Infektion tillsammans med Endokrin, 
Njurmedicin, Hud, medicinsk Gastroente-
rologi och Reumatologi. Inom Temat bild-
ar vi 4 Patientområden (PO) som ersätter 
tidigare kliniker. Vi har ett eget patient-
område ”Infektionssjukdomar”. Lung-Al-
lergi (utom lungcancer, som går till Tema 
Cancer), utgör nästa PO. Gastroenterologi 
(inflammationsdelen), Hud och Reumato-
logi har slagits ihop till ett PO och Njurme-
dicin och Endokrinologi utgör vårt 4;e PO. 

Totalt är vi inom PO ”Infektionssjukdo-
mar” 350 anställda varav 80 läkare med 
placering både i Solna och i Huddinge. En 
stor del av våra läkare har forskartjänster 
och eller har uppdrag mot andra verksam-
heter. Vi har kapacitet för 90 slutenvårds-
platser samtidigt som vi arbetat med po-
liklinisering för att möta det stora behovet 
av slutenvårdsplatser. Vi har t ex startat 
Infektionsdagvård samt specifika utred-
ningsplatser för utredning av tuberkulos. 
Vi har ett minskat slutenvårdsuppdrag för 
2018 i takt med att man byggt ut infektions-
sjukvården vid akutsjukhusen i Stockholm 
(Danderyd, St Göran och Södersjukhuset). 
Nu och framåt ska den högspecialiserade 
vården i Stockholm koncentreras till oss 
på Karolinska. 

Karolinska har i uppdrag att vara Stock-
holms läns landstings Universitetssjukhus 
med ansvar för specialiserad och högspe-

cialiserad sjukvård. Uppdraget omfattar 
också huvudansvar för landstingets forsk-
ning och utbildning av studenter i samver-
kan med Karolinska Institutet. Karolinska 
är med bred marginal den ledande utbil-
dande enheten i regionen, 62% av utbild-
ning av ST, AT och grundutbildning med 
inriktning mot vården sker hos oss och 
när det gäller fördelning av ALF-projekt-
medel inom Stockholms Läns Landsting 
(SLL) går 78% till Karolinska i jämförelse 
med primärvård och övriga akutsjukhus i 
Stockholm. PO Infektionssjukdomar an-
svarar för uppdraget att utbilda Karolinska 
Institutets läkarstudenter i ämnet ”Infek-

Infektionssjukvård på Karolinska 
Universitetssjukhuset

Infektionssjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset

Övning i lumbalpuktion

PO Infektionssjukdomar Huddinge

IAVA Solna
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tionssjukdomar”. Hälften av läkarstuden-
terna utbildas i Solna och den andra hälf-
ten av studenterna utbildas i Huddinge. 

Varje år genomgår omkring 320 läkarstu-
denter infektionsutbildningen vilket mot- 
svarar en årskull. Infektionsmomentet i lä-
karutbildningen omfattar 3,5 veckor. 

Dessutom har vi under år 2017 givit stu-
dentvalda kurser inom läkarutbildningen 
för 36 studenter under 4,5 veckor. 

Läkarstudenterna ger genomgående 
mycket höga betyg för undervisningen, i 
medeltal alltid över åtta på en niogradig 
skala. 

Läkarutbildningen består av föreläs-
ningar, seminarier, praktiska övningar och 
gruppronder på avdelningen. Vi har sedan 
länge övergivit traditionell ”avdelnings-
placering” vilket innebär att studenterna 
under hela tiden de är på kliniken befinner 

sig i en aktiv undervisningssituation. Vi 
har också successivt infört fler undervis-
ningsmoment för självstudier där studen-
terna på en dator eller i en mobiltelefon 
kan studera antibiotika och seminariefall. 
Inför år 2018 introducerar vi seminarier i 
digitaliserad form.

En av sjukhusets strategier för 2018 är 
att arbeta med värdebaserad vård med 
patientmedverkan. Det innebär att vi be-
höver bygga och utveckla vården baserad 
på våra patienter och deras väg genom 
hela vården. Man kanske kan tycka att vi 
alltid fokuserat på ”Patienten först”, men 
förändringen är nu att hela organisationen 
ska anpassas efter patientgrupper snarare 
än läkarspecialiteter. Hela organisationen 
vad gäller tjänster och ekonomi ska stöd-
ja arbetet runt våra patientgrupper. Våra 
patientgrupper är samlade i större flöden 

Akuta, Subakuta och Kroniska infektio-
ner. Dessa leds av sk patientflödeschefer 
(PFC). Carl Spindler är PFC för Akuta in-
fektioner, Hedvig Glans för Subakuta och 
Soo Aleman för Kroniska infektioner. Se 
tabell nedan över flöden och patientgrup-
per.

Vi ansvarar för 17 patientgrupper (av 
totalt ca 270 identifierade patientgrupper 
som får vård på Karolinska) och har efter 
sammanslagning av vissa patientgrupper 
skapat 12 arbetsgrupper som arbetar med 
att beskriva och kvalitetssäkra vården 
kring respektive patientgrupp. De som 
leder arbetet är våra sk patientgrupps-
ansvariga som i princip alla är disputera-
de specialister i infektion. Uppdraget till 
våra patientgruppsansvariga är att arbeta 
med kartläggning och kvalitetssäkring 
av vården kring en specifik patientgrupp. 
Patientgruppsansvariga har etablerat mul-
tiprofessionella arbetsgrupper dit även 
patientrepresentanter bjuds in för att dis-
kutera vilka aktiviteter som skapar högsta 
värde för patienten.

Karolinskas uppdrag i den nya sjuk-
vårdsstrukturen i Stockholm blir att ta 
hand om det mest högspecialiserade seg-
mentet av sjukvården i länet. Det kommer 
att finnas en klart högre kapacitet för in-
tensivvård och intermediärvård än tidi-
gare, och även verksamheter som ECMO, 
tryckkammarbehandling, neurokirurgi, 
thoraxkirurgi, transplantation mm kom-
mer fortsatt att lokaliseras till Karolinska. 
Detta ställer självklart höga krav på infek-
tionsuppdraget på sjukhuset.

I Huddinge finns huvuddelen av vår 
verksamhet
På Karolinska Huddinge kommer huvud-
delen av Karolinskas infektionsslutenvård 
att vara lokaliserad. Vi kommer där ha fyra 
slutenvårdsavdelningar, vilket även inklu-
derar vår högriskenhet, vår studentavdel-
ning och avd I54 som har speciellt fokus 
på patienter med missbruk och komplice-
rade infektioner.

I Huddinge finns också huvudde-
len av vår öppenvårdsverksamhet, med 
HIV-mottagning, hepatitmottagning, im-
munbristmottagning, samt TBC-mottag-
ning som försörjer södra delen av länet, 
och övriga mottagningar. 

I Solna, på NKS kommer slutenvårds-
verksamheten att krympa något. Den 
kvarvarande slutenvårdsenheten på om-
kring 20 platser kommer att ha mer inter-
mediärvårdskaraktär, i enlighet med det 
förväntade patientklientelet på NKS. Det 
kommer även fortsatt att bedrivas infek-
tionsöppenvård på NKS, med TBC-verk-
samhet (som försörjer länets norra delar), 

	

Figur. Tre KI-avdelningar är officiellt anknutna till PO Infektion och ytterligare två avdelningar*,** 
har ett mycket nära samarbete.

Stora ledningsgruppen Patientområde Infektionssjukdomar. fr v Anders Sönnerborg KI represen-
tant, Anna-Karin Svensson ST-läkarchef, Jonas Hedlund Studentundervisning, Miroslawa Stecki 
Controller, Karin Hagstedt HR-konsult, Carl Spindler Patientflödeschef Akuta infektioner, Charlot-
te Larsson Administrativ enhetschef, Agneta Strömberg Omvårdnadschef öppenvård. Sittande 
fr v Lena Dillner Patientområdeschef, Soo Aleman Patientflödeschef Kroniska infektioner, Ann 
Lundén-Fernström Vårdenhetschef. Saknas på bild: Hedvig Glans Patientflödeschef Kroniska infek-
tioner, Anna Färnert SLLFoU representant.
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CNS-mottagning och tropikmottagning 
mm.

Det är inte helt klart hur jourstrukturen 
kommer att se ut framöver, men tillsvidare 
planerar vi för att ha kvar både primärjo-
ur/husjour (dygnet runt) och dagvårds-
verksamhet i Huddinge, samt primärjour/
husjour (dygnet runt) på den nya inten-
sivakuten på NKS. 

I dagsläget har vi även bakjourer dyg-
net runt i Solna och Huddinge, som även 
försörjer de övriga infektionsklinikerna i 
Stockholm nattetid. Hur den strukturen 
kommer att se ut framöver har vi pågående 
diskussioner om, med våra kollegor på de 
övriga sjukhusen.

En stor utmaning med den anpassade 
akutmottagningen i Solna, är dels vart pa-
tienter som inte längre ska söka hit ska ta 
vägen, dels hur vi får hit de patienter som 
vi bedömer bör vårdas på NKS. 

Tanken är att de patienter som har pågå-
ende vård på NKS även fortsatt ska vända 
sig till NKS vid akut sjukdom. Dessutom 
ska ”okända patienter” i behov av sjukhu-
sets resurser styras hit antingen via primär 
eller sekundär triagering. Detta förutsät-
ter välinformerade patienter, men även 
att övriga vårdinstanser inklusive vård-
guiden och SOS-Alarm vet vart patienter 
ska skickas. Man håller nu på att utveckla 
system med journalmärkning för detta än-
damål, men vi arbetar också aktivt mot exv 
ambulanssjukvården i olika projekt kring 
bl.a. prehospital triagering.

De patienter som inte har absolut behov 
av de resurser som endast kommer att fin-
nas på Karolinska ska i första hand få vård 
på de övriga akutsjukhusen i Stockholm. 
Infektionssjukvården på de övriga akut-
sjukhusen har också byggts ut för att möta 
detta behov. 

Forskningen vid PO Infektion har for-
mellt två huvudmän, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset och Karolinska Institutet 
(KI). I praktiken är forskningen sedan 
länge tydligt integrerad, i linje med sjuk-
husets nuvarande rättesnöre, och en in-
tim translationell forskning dominerar. 
Baserat på måttet ”genererade aktivitets 
FoU‐intäkter” innehar PO Infektion plat-
sen som den 3:e mest framgångsrika klini-
ken vid Karolinska Universitetssjukhuset 
under 2016, och även bland de 3 främsta 
klinikerna gällande industri‐sponsrade 
kliniska prövningar. 

Integrering mellan sjukhus och univer-
sitet
Forskning bedrivs i samtliga patientgrup-
per och en kartläggning av patientens väg 
genom vården pågår för att identifiera var 
forskning- och utvecklingsbehoven finns. 

Integrering mellan sjukhuset och uni-
versitet avspeglas även i att varje patient-
grupp har en egen KI-representant. 

Den translationella infektionsforskning-
en dominerar och innefattar ett stort an-
tal kohorter och epidemiologiska studier. 
Den laborativa forskningen anknuten till 
PO Infektion bedrivs i vid forskningslabo-
ratorierna på nya BioClinicum Solna och 
Framtidenslab Huddinge där verksamhe-
terna vid Centrum för Infektionsmedicin, 
Avd för Infektion och Avd för Klinisk Mik-
robiologi är tätt integrerade som är direkt 
knutna till PO Infektion och på ytterligare 
KI laboratorier och i flertal nationella och 
internationella samarbeten. Akademiska 
behandlingsstudier är för närvarande få 
men ambitionen finns att öka dessa. Ett 
exempel är vår första HIV-bot studie som 
planeras till våren 2018 under ledning av 
Piotr Nowak.

Registerforskningen är omfattande och 
innefattar både kvalitets- och nationella 
register. I Infektionsläkarföreningens kva-
litetsregister är Martin Glimåker ansvarig 
för Meningit-registret, Pontus Naucler för 
Pneumoni-registret och Veronica Sved-
hem-Johansson är registerhållare för 2 
både InfCare HIV och InfCare Hepatit, 
där InfCare HIV har den högsta certifie-
ringsgraden som ett av få register i Sverige. 
PO Infektion är också involverad i Primära 
Immunbristregistret under ledning av An-
na-Karin Norlin.

De flesta av infektionsspecialisterna är 
forsknings- och/eller undervisningsaktiva 
och innehar en kombinationstjänst, ad- 
jungering eller affiliering med KI. Majo-
riteten av de seniora specialisterna är dis-
puterade. De flesta är verksamma vid 5 KI 
avdelningar varav 3 som är knutna med PO 
Infektion (Figur). 

Vid Avd för Infektionssjukdomar Hud-

dinge drivs forskningen av specialistläkare 
på professors- (Anders Sönnerborg, Ola 
Weiland, Lars Lindquist), lektor- (Robert 
Schvarcz, Peter Bergman) eller docentni-
vå (Kristoffer Strålin, Veronica Svedhem, 
Katarina Westling, Christer Almgren-Lid-
man, Soo Aleman och Karin Lindahl). Ett 
stort inslag finns av registerbaserad forsk-
ning och behandlings-forskning främst 
inom hiv, hepatit, sepsis, led – och skelett-
infektioner, endokardit och infektioner 
hos immunsupprimerade. Experimentell 
och translationell forskning inom hiv ge-
netik, hiv-bot forskning, läkemedelsresis-
tens och tarm mikrobiota bedrivs i Anders 
Sönnerborg grupp vid Avd för Klinisk 
Mikrobiologi och Avd Klinisk Immunolo-
gi, Institutionen för Laboratoriemedicin. 

Centrum för Infektionsmedicin (CIM) 
ligger i samma laboratorielokaler i det nya 
toppmoderna Framtidens laboratorier 
vid Huddinge och leds av professor Anna 
Norrby-Teglund. Vid CIM finns 16 forskar-
grupper som leds professorer (Hans-Gus-
taf Ljunggren, Malin Flodström-Tullberg, 
Johan Sandberg), docenter (inkl Niklas 

Interiör från det nya Framtidens lab där CIM och Avd för Infektionssjukdomars laborativa verksam-
het numera bedrivs. Giota från Grekland, Noelia från Katalonien och Duncan från Zimbabwe gör 
experiment för att studera hiv`s arvsmassa. Fotograf. Emma Karlsson

Katri Manninen. Utvecklingssjuksköterska, Kli-
nisk lektor, Med. dr.

Infektionssjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset
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Björkström, Susanna Brighenti) samt 
disputerade läkare (inkl Sara Gredmark 
Russ). CIM bedriver ff.a experimentell im-
munologisk forskning med inriktning på 
patogenes (inkl sepsis och vävnadsinfek-
tioner), vaccination (inkl dengue, gula fe-
bern, TBE, hantavirus) samt infektioners 
betydelse för utveckling av cancer och 
andra kroniska sjukdomar såsom diabetes. 

Vid Avdelningen för Infektionssjukdo-
mar, Institutionen för medicin Solna drivs 
forskningen av specialistläkare på profes-
sors- (Anna Färnert, Kristina Broliden), 
lektor- (Jonas Hedlund) eller docentnivå 
(Judith Bruchfeld, Pontus Naucler). Där-
till har avdelningen f.n. ca 90 affilierade 
forskare inkl fyra professorer. Forsknings-
laboratoriet vid Centrum för molekylär-
medicin fokuserar på infektionsimmuno-
logi och patogenes inom malaria, hiv och 
infektioner hos immunosupprimerade. 

Laboratoriet flyttar inom kort till BioCli-
nicum på NKS-området där laborativ 
forskning inom infektion och immunologi 
samlas till samma våningsplan. Avdelning-
ens forskning domineras i övrigt av klinisk 
och epidemiologisk forskning inom tuber-
kulos, sepsis, pneumoni, antibiotikaresis-
tens, tropisk feber, malaria, vaccinationer, 
CNS infektioner och vårdrelaterade infek-
tion i Sverige och internationellt. Till PO 
Infektion hör även prof Adnane Achour 
forskargrupp verksam inom proteinkemi 
och infektionsimmunologi vid SciLifeLab. 

Infektionsforskning bedrivs även av kli-
nikens läkare på Avd för Global Hälsa, In-
stitutionen för folkhälsovetenskaper, ge-
nom Prof Anna-Mia Ekström som har en 
kombinationstjänst med kliniskt och epi-
demiologisk fokus på hiv och global hälsa. 

Även vårdvetenskapligt och pedagogiskt 
utvecklingsarbete bedrivs. Kliniken har 

en disputerad sjuksköterska och 12 magis-
terutbildade sjuksköterskor. Pedagogisk 
forskning pågår och är knuten till KI och 
Stockholms universitet. 

I samarbete med Röda Korsets Högsko-
la har vi nu en specialistutbildning inom 
Infektionssjukvård. Våra första specialist-
sjuksköterskor blir klara nu i januari efter 
2 års halvtidsstudier och vi välkomnar 
deras kompetens i verksamheten. Specia-
listsjuksköterskornas kompetens kommer 
att tas till vara i vården av patienten och 
de kommer på olika sätt få skräddarsydda 
uppdrag där de kommer att ha möjlighet 
till fortsatt utveckling av verksamheten.

Utbildning på sjukhuset
Som Universitetssjukhus har vi ett stort 
utbildningsuppdrag där vi på våra enheter 
utbildar sjuksköterskestudenter, biomedi-
cinska analytiker och elever från vårdut-
bildningar. Adjungerade kliniska adjunk-
ter stödjer våra handledare och vi arbetar 
med olika pedagogiska modeller för att 
erbjuda våra studenter en verksamhets-
förlagd utbildning av hög kvalitet. Vi har 
också en studentenhet med 8 vårdplatser 
som drivs av sjuksköterskestudenter där 
studenterna får arbeta självständigt med 
patienterna. Handledare med högpedago-
gisk kompetens finns på plats, men håller 
sig i bakgrunden. 

Att göra omvårdnaden synlig och pa-
tienterna delaktiga är en spännande ut-
veckling i den nya organisationen med 
värdebaserad vård. Omvårdnadspersonal 
är delaktiga i utvecklingen av patientflö-
desarbete. Inom patentområdets finns ett 
omvårdnadsråd som har en viktig roll för 
den vetenskapliga utvecklingen och består 
av sjuksköterskor som tagit magisterexa-
men 

En kvalitetsgrupp med representation 
från olika professioner arbetar med att 
analysera och ta fram förbättringsförslag 
utifrån gjorda kvalitetsmätningar och ar-
betar aktivt med den viktiga delen att åter-
koppla resultat till medarbetarna i syfte att 
få delaktighet att nå uppsatta mål. I kvali-
tetsrådet finns också kompetens att arbeta 
med risk- och händelseanalyser med stor 
vikt på ett förebyggande patientsäkerhets-
arbete. Sammanfattningsvis pågår mycket 
spännande inom Infektionssjukvården på 
Karolinska och vi hoppas kunna bidra till 
vård, utbildning, forskning och utveckling, 
nationellt och internationellt.

Huvudförfattare: Lena Dillner
Patientområdeschef PO

Infektionssjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset

Infektionssjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset
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Förberedelserna är i full gång och det 
mesta av programmet är klart. Inbjud-
na keynote-föreläsare är bland andra 
Robin Patel, mikrobiolog och chef vid 
Mayokliniken i USA, samt Alex Soriano, 
infektionsläkare och chef för Hospital 
Clinic i Barcelona. De ska belysa olika 
aspekter av diagnostik och behandling 
vid ledprotesinfektioner. I det sociala 
programmet får fans av Bengt ”Hajk” 
Alsterlind äntligen chansen att träffa 
honom live och lära sig mer om värm-
ländsk humor.

I år hålls infektionsveckan och mikrobio-
logiskt vårmöte i Karlstad på Congress 
Culture Centre, en av Nordens största 

och mest moderna mötesanläggningar.
För fjärde året i rad arrangeras vårmötet 

i samarbete mellan Infektionsläkarfören-
ingen (SILF), Infektionssjuksköterskorna 
(IFIS) och de Mikrobiologiska föreningar-
na (FKM, RFM och SFM).

Lokala arrangörer är infektionskliniken 
och klinisk mikrobiologi i Karlstad.

Att arrangera det årliga vårmötet är ett 
stort och brett uppdrag. 

Vilka är de största utmaningarna?
– Att komma över ångesten, säger Tho-

mas Ahlqvist och skrattar.
Han är sedan fyra år verksamhetschef 

för Infektionskliniken vid Centralsjukhu-
set i Karlstad. En sen decemberdag träffas 
vi på ett av klinikens konferensrum. 

– Det är ett stort och brett uppdrag. 
Många är inblandade. Fem olika förening-
ar deltar och det gäller att lyssna väl och 
få ihop ett spännande program som är kli-
niskt applicerbart och även har ett veten-
skapligt djup, och som också är intressant 
för samtliga deltagare. Vi som arrangeran-
de infektionsklinik har haft ett stort stöd 
av SILF och dess vetenskapliga sekretera-
re.

Protes- och ledinfektioner
Efter en liten stund ansluter även Ceci-
lia Jendle Bengtén, överläkare och medi-
cinskt ledningsansvarig för Klinisk mik-
robiologi i Landstinget Värmland samt 
Staffan Tevell, överläkare och forskare, 
knuten som doktorand till Örebro univer-

sitet. Bägge har varit engagerade i den lo-
kala arbetsgruppen för vårmötet.

– Vi arbetar som bäst med att få till en 
fungerande app som ska ersätta de tjocka 
programböckerna och som också ger till-
gång till en mentometerfunktion, säger 
Staffan Tevell.

Infektionskliniken i Karlstad är jämfö-
relsevis en liten klinik och har historiskt 
ingen stark forskningstradition. Staffan 
Tevell hoppas dock att klinikens koppling 

till Örebro universitet, som sedan 2011 är 
ett av sju lärosäten i Sverige som bedriver 
läkarutbildning, ska leda till ett större in-
tresse för forskning.

– Jag är knuten till institutionen för häl-
sovetenskaper och har kommit halvvägs i 
mitt avhandlingsarbete om koagulasnega-
tiva stafylokocker vid ledinfektioner, och 
om epidemiologi och olika aspekter kring 
antibiotikaresistens.

På invigningsdagen kommer Staffan Te-

Vårmöte med mingel på Lars 
Lerins konsthall

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

En av Lars Lerins akvarellmålningar på konsthallen Sandgrund i Karlstad. Fotograf: Trond Isaksen
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vell att vara moderator för en keynote-ses-
sion som handlar just om protes- och le-
dinfektioner.

Inbjudna föreläsare är två föreläsare: 
Alex Soriano, docent och chef för infek-
tionskliniken vid Hospital Clínic i Barcelo-
na och docent vid universitetet i Barcelo-
na. Hans forskningsintresse är inriktat på 
nosokomiala bakterieinfektioner. Den an-
dra föreläsningen ges av Robin Patel, chef 
för forskningslaboratoriet vid Mayoklini-
ken i Rochester, USA. Hennes forsknings-
område handlar om biofilmer som orsakar 
ett stort antal infektioner, som exempelvis 
protesinfektioner och hjärtklaffsinfektion. 

– Vi kommer att belysa såväl diagnostik 
som behandling av ledprotesinfektioner, 
bägge aspekterna är viktiga och berör så-
väl infektionsläkare som mikrobiologer.

VRE-utbrott
Den andra keynote-sessionen på mötet är 
på torsdag och handlar om hur man ska 
optimera antibiotikadosering vid kritis-

ka tillstånd. Föreläsare är Johan Mouton, 
mikrobiolog, professor och chef för infek-
tionskliniken och klinisk mikrobiologi vid 
Erasmus MC i Rotterdam, Nederländerna. 
Den andra föreläsaren är Angela Huttner, 
verksam som forskare och infektionslä-
kare vid Universitetssjukhuset i Genève, 
Schweiz. Mötet erbjuder även en rad spän-
nande symposier som riktar sig till samt-
liga föreningar och som bland annat tar 
avstamp i ett utbrott av VRE, vancomycin-
resistenta enterokocker, som ägde rum på 
sjukhusen i Torsby och Karlstad förra året. 

– Utbrottet kommer att diskuteras på ett 
panelsymposium där vi ska försöka belysa 
de kliniska, epidemiologiska, smittskydds-
mässiga och laboratoriediagnostiska as-
pekterna på utbrottshantering, säger Ceci-
lia Jendle Bengtén.

Ett annat symposium handlar om mul-
tiresistent tuberkulos och utgår från ett 
komplicerat fall från 2017 då en Värm-
landspatient insjuknade. Centralsjukhuset 
i Karlstad ansvarar för hela tuberkulos-

sjukvården i Värmland.
– Vi har också ett symposium där infek-

tionsläkarföreningen och infektionssjuk-
sköterska samarrangerar ett möte som 
handlar om behandlingsaspekter vid sep-
sis. Tanken är att få med hela vårdkedjan 
och viktiga omvårdnadsaspekter, från am-
bulans- till sjukhusvård samt eftervården, 
säger Thomas Ahlqvist.

Andra symposier på mötet belyser Can-
dida och hur man ska optimera diagnostik 
och behandling på IVA. På ett symposium 
som arrangeras av de tre mikrobiologiska 
föreningarna kommer det nya nationella 
laboratorienätverket inom mikrobiologi, 
SLIM, att närmare presenteras. SLIM om-
fattar 36 nationella referenslaboratorier.

På mötet kommer även två nya vårdpro-
gram att presenteras. 

– Det ena handlar om clostridium diffi-
cile och om det nya vårdprogrammet som 
tagits fram i infektionsläkarföreningens 
regi. Vi kommer även att lyfta det revide-
rade vårdprogrammet för led- och skelett-
infektioner, säger Staffan Tevell.

Programmet i sin helhet finns att ladda 
ned på infektion.net samt på mikrobiologi.
net.

Skaldernas landskap
Värmland är känt som skaldernas land-
skap. Här har bland andra Gustaf Fröding, 
Nils Ferlin och Esaias Tegnér verkat. I 
Karlstad levde även författaren Göran 
Tunström, mångfaldigt belönad för sina 
folkkära romaner som exempelvis Julo-
riatoriet. I Värmlands Mårbacka verkade 
även en av Sveriges nobelpristagare i litte-
ratur, Selma Lagerlöf.

– I vårt sociala program lyfter vi fram 
några av Värmlands stora profiler. Vi kom-
mer exempelvis att hålla onsdagskvällens 
mingel på Sandgrund, Lars Lerins per-
manenta konsthall som ligger i Karlstad 
och ett stenkast från kongresscentret. På 
torsdag kväll får alla fans av Bengt ”hajk” 
Alsterlind chansen att tillsammans med 
honom flanera för Sepsisfonden och höra 
mer om Karlstad och om värmländsk hu-
mor, säger Staffan Tevell.

Från kongresscentret erbjuds även en 
timmes tur med båt innan torsdagskväl-
lens stora middag. 

– Vi kommer att vara på kongresscentret 
samtliga kvällar, men vi har valt lite olika 
teman. Det kommer att bli mycket musik 
med lokala förmågor från infektionsklini-
ken och från Karlstad. Och på torsdags-
kväll skruvar vi upp tempot och erbjuder 
ett lite hetare inslag, säger Cecilia Jendle 
Bengtén hemlighetsfullt.

Eva Nordin

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

Staffan Tevell, Cecilia Jendle Bengtén och Thomas Ahlqvist

Fakta om Infektionskliniken i Karlstad

• Upptagningsområdet är Värmlands län med ca 270 000 invånare.
• Kliniken har en avdelning med 26 vårdplatser.
• Mottagningsverksamheten är uppdelad på en infektionsmottagning med jourverksamhet 

dagtid, läkarmottagning, sköterskemottagning och kuratorsmottagning. Kliniken har även en 
tuberkulosmottagning som tar emot alla patienter, även barn, med någon form av tuberku-
losfrågeställning.

• Till kliniken hör även en vaccinationsmottagning med stor verksamhet, cirka 5000 besök per 
år.

• Infektionskliniken deltar regelbundet i ett multidisciplinärt samarbete på diabetesfotmottag-
ningen, ortopedmottagningen och trycksårsmottagningen, och har dagliga konsulter på IVA 
samt en gång i veckan på hematologen och onkologen. En gång i veckan åker infektionskon-
sulter till Arvika och Torsby sjukhus.

• Det finns ett nära samarbete med klinisk mikrobiologi och länets smittskyddsenhet, inklusive 
vårdhygien. En gång i veckan träffas alla tjänstgörande läkare från respektive enhet.

• Infektionskliniken har 10 specialister, men många (6 specialister inom 6 år) närmar sig 
pensionsåldern. Det bedrivas en omfattande utbildning av nya specialister, kliniken har för 
närvarande sex egna ST-läkare. Dessutom tar Infektionskliniken emot ST-läkare från andra 
specialiteter för randutbildning. Vi har även många AT-läkare som väljer infektion som utby-
tesmånad under medicinplaceringen.

• Kliniken tar även emot läkarstudenter från läkarutbildningen i Örebro, sjuksköterskestuden-
ter från universitetet i Karlstad och undersköterskeelever från omvårdnadsgymnasiet.

• Inom det närmsta året planerar kliniken att öppna en sprututbytesmottagning och är för när-
varande intensivt involverade i en förstudie för att bygga en ny infektionsklinik.
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Mötet arrangeras denna gång av In-
fektionskliniken och Mikrobiologiska 
kliniken i Karlstad tillsammans med 
Svenska Infektionsläkarföreningen, In- 
tresseföreningen för infektionssjuk-
sköterskor och de mikrobiologiska för-
eningarna. 

Liksom i Karlskrona 2017 kommer vi 
att ha en gemensam start på tisdagen 
och fler parallella sessioner. Vi fort-

sätter arbetet med att väva samman de oli-
ka föreningarnas intresseområden i ett ge-
mensamt möte. Förutom de gemensamma 
sessionerna kommer det att finnas möjlig-
heter att välja mellan symposier med mer 

fokus på infektionssjukdomar och sådana 
med mer mikrobiologisk inriktning. 

Sociala aktiviteter av olika innehåll an-
ordnas på eftermiddagar och kvällar. Mö-
tet kommer att hållas i centrala Karlstad 
med närhet till hotell och andra aktivite-
ter. 

På mötets hemsida: infektionmikro2018.
se, finns redan en preliminär program-
översikt, denna kommer att uppdateras 
fortlöpande och information om anmäl-
ningsavgifter och sociala aktiviteter kom-
mer att läggas ut i samband med att anmä-
lan öppnar 1 januari. Anmäl er gärna i god 
tid så kan vi garantera centrala hotellrum, 
efter den 1 april höjs anmälningsavgiften 
med 25 %. 

Hjärtligt välkomna önskar:
• Svenska Infektionsläkarföreningen 

(SILF)
• Föreningen för klinisk mikrobiologi 

(FKM)
• Riksföreningen för mikrobiologi 

(RFM)
• Svensk förening för mikrobiologi 

(SFM)
• Intresseföreningen för infektions-

sjuksköterskor (IFIS) och vi i den 
lokala arrangörsgruppen.

Thomas Ahlqvist
Cecilia Jendle

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna 
till Värmland och Karlstad!

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte
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Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

Preliminärt program Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2018 i Karlstad 
	

	 Tisdag	29/5	 Onsdag	30/5	 Torsdag	31/5	 Fredag	1/6	
Före	07	 	 Morgonjogg	 Fågelskådning	 	
07.30-
08.15	

	 Frukostseminarier	 Frukostseminarier	 Frukostseminarier	

	 07.30	Registrering	 08.00	Registrering	 08.00	Registrering	 08.00	Registrering	
	 	 	 IFIS	hälsas	välkomna	 	
08.30-
10.00	
Parallella	
sessioner	

08.00-12.00	(OBS	tiden!)	
Ungt	Forum	(SPUK):	
utbildning	för	ST	och		
yngre	läkare	
Oklar	Feber	
Moderator:	Lena-Maria	
Söder	
	
Föreläsare:	Sara	Mörtberg,	
Gunilla	Persson,	Charlotta	
Rydgård	

Symposium:	
Parasitsjukdom	med	
många	ansikten	–om	
leishmaniasis	
Moderator:	Maria	Lundberg	
	
Medverkande:	Leif	Dotevall,	
Helena	Hammarström,	
Hedvig	Glans	

Symposium:		
Multiresistent	Tuberkulos	-	
en	utmaning	ur	många	
aspekter	
Moderator:	Judith	
Bruchfeld	
	
Medverkande:	
Eva	Mogard,	Gabrielle	
Fröberg,	Erik	Sturegård,	
Ann-Mari	Gustavsson	

Fria	föredrag	IFIS	
Moderator:	Johanna	
Petersson	Viir	
	
Examinerade	specialist-
sjuksköterskor	i	
infektionssjukvård	från	
Röda	Korsets	Högskola	
presenterar	magister-
uppsatser	

	 09.30-11.00	(OBS	tiden!)	
Studiebesök	
Klinisk	mikrobiologi,	CSK	

Fria	föredrag	Mikrobiologi	
6x15	min		
	
Moderator:	Håkan	Janson,	
Per-Eric	Lindgren,	Camilla	
Lagheden	

	 Interaktiva	Fall:		
"Staffar"	i	blodet	
Seminarieledare:	Andreas	
Berge	och	Lars-Magnus	
Andersson	

	 	 	 	 Interaktiva	Fall:	
Vaccination	av	
immunsupprimerade:	hur,	
när	och	varför?	
Seminarieledare:	Gisela	
Otto	och	Vanda	Friman	

	 	 	 	 Register:		
InfCare	Hepatit	-	Resultat	
och	vetenskapliga	arbeten	
Moderator:	Veronica	
Svedhem	

10.00-
10.45	

	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	

10.45-
12.15	
Parallella	
sessioner	

10.30-12.00	(OBS	tiden!)	
Workshop:		
Hur	snabba	svar	behövs?	
Sara	Söbirk-Karlsson,	Urban	
Kumlin,	Anne	Kelly	

Symposium:		
Clostridium	difficile:	
infektionsmedicinens	
bakgårdsrealitet	
Moderator:	Torbjörn	Norén	
	
Medverkande:	Thomas	
Åkerlund,	Martin	Sundqvist,	
Carl-Johan	Fraenkel,	Lena	
Serrander	

Grand	Round	
Moderator:	Lena	Serrander	
och	Staffan	Tevell	
	
	
	
	
	
	
	
12.10-12.15		
Avslut	FKM/RFM/SFM	

10.45-12.00	
Justus	Ström-föreläsning	
	
Klinisk	forskning:		
ett	smörgåsbord	–		
difteri,	borrelia,	HIV		
och	titanproteser	
Lars	Hagberg	
	
12.00-12.15	
Stipendier	
Avslut	SILF	

	 10.30-12.00	(OBS	tiden!)	
Workshop:	
Teoretisk	workshop	i	
resistensbestämning	enligt	
EUCAST	
Erika	Matuschek,	Jenny	
Åhman	

Symposium:		
Hepatit	B	med	och	utan	D	-	
hur	skall	vi	behandla?	
Moderator:	Karin	Lindahl	
	
Ytterligare	medverkande	
annonseras	senare	

Symposium:	
10.45-11.30	Normalfloran	i	
hälsa	och	sjukdom	
Agnes	Wold	
	
11.30-12.15	
Årsmöte	IFIS	

10.45-12.10	
Workshop:		
Hur	arbetar	vi	på	avdelning	
respektive	mottagning?		
	
12.10-12.15	
Avslut	IFIS	

12.15-
13.15	

12.00-13.00	(OBS	tiden!)	
LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	
	

LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	

LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	

Take-Away	LUNCH		

	 13.00	INVIGNING	 	 	 	

	

	 Arrangerat	av	SILF	
	 Arrangerat	av	FKM/SFM/RFM	
	 Arrangerat	av	IFIS	
	 Gemensamt	arrangemang	

		 	

Preliminärt program 
Infektionsveckan i Karlstad
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annonseras	senare	

Symposium:	
10.45-11.30	Normalfloran	i	
hälsa	och	sjukdom	
Agnes	Wold	
	
11.30-12.15	
Årsmöte	IFIS	

10.45-12.10	
Workshop:		
Hur	arbetar	vi	på	avdelning	
respektive	mottagning?		
	
12.10-12.15	
Avslut	IFIS	

12.15-
13.15	

12.00-13.00	(OBS	tiden!)	
LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	
	

LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	

LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	

Take-Away	LUNCH		

	 13.00	INVIGNING	 	 	 	

	

	 Arrangerat	av	SILF	
	 Arrangerat	av	FKM/SFM/RFM	
	 Arrangerat	av	IFIS	
	 Gemensamt	arrangemang	

		 	
	 Tisdag	29/5	 Onsdag	30/5	 Torsdag	31/5	 Fredag	1/6	
13.15-
14.45	
Parallella	
sessioner	

Keynote	session	1:	
Prosthetic	Joint	Infections	
Moderator:	Staffan	Tevell	
	
Diagnosis	of	Prosthetic	
Joint	Infections	
Robin	Patel,	Mayo	Clinic,	
Rochester,	USA	
	
Treatment	of	Prosthetic	
Joint	Infections	
Alex	Soriano,	Hospital	Clínic	
of	Barcelona,	Spain	

Fria	föredrag	utvalda	från	
inskickade	abstract	
8x10	min	
	
Moderator:	Anita	Hällgren	
och	Håkan	Janson	
	

Keynote	session	2:	
Optimization	of	antibiotic	
dosing	in	the	critically	ill	
Moderator:	Britt-Marie	
Eriksson	
	
Optimization	of	antibiotic	
dosing	–	an	overview	
Johan	Mouton,	Erasmus	MC,	
Rotterdam,	the	Netherlands	
	
TDM	of	the	beta-lactam	
antibiotics	-	it’s	about	time	
Angela	Huttner,	Geneva	
University	Hospitals,	Geneva,	
Switzerland	

	

	 	 	 Symposium:	
13.15-14.15		
Vårt	fantastiska	
immunförsvar	
Ann	Gardulf	
	
14.15-14.45	
Trycksårsprofylax	
Medverkande	annonseras	
senare	

14.45-
15.30	

FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	

15.30-	
17.00	
Parallella	
sessioner	

Symposium:	
Candida	-	Hur	optimera	
diagnostik	och	behandling	
på	IVA?		
Moderator:	Ola	Blennow	
	
Medverkande:	Helena	
Hammarström,	Jan	Sjölin	

Symposium:		
Hur	ska	vi	hantera	VRE-
utbrott:	evidens	och	
paneldiskussion	
Moderator:	Anita	Hällgren,	
Fredrik	Aronsson	
	
Medverkande:	
Lars	Blad,	Kristin	Hegstad,	
Simon	Hintze,	Birgitta	Lytsy,	
Erik	Torell	

Interaktiva	Fall:	
Neurokirurgiska	Infektioner	
Seminarieledare:	Christer	
Mehle	och	Adrian	Elmi	
Terander	
	
	

	 Symposium:	
Mikrobiologisk	samverkan	
-	SLIM	och	Rekommen-
derade	metoder	
Moderator:	Hans	Gaines	
och	Martin	Sundqvist	
	
Medverkande:	Elisabeth	
Hallin	Bergvall,	Hans	
Fredlund	
	

Symposium:		
Viral	CNS-infections	
Moderator:	Tomas	
Bergström	
	
Medverkande:	Sören	Riis	
Paludan,	Marie	Studahl	
Helene	Norder		
	

SILF	Kvalitetsregister:	
Nyheter	och	intressanta	
resultat	
Moderator:	Per	Arneborn	
	
Medverkande:	
Maria	Sjöberg,	Pontus	
Nauclér,	Lars	Olaison	

	 Symposium:		
Cutibacterium	(Propioni-
bacterium)	acnes	–	the	skin	
and	beyond…	
Moderator:	Bo	Söderquist	
	
Medverkande:	Holger	
Brüggemann,	Sabina	
Davidsson	

	 Register:	
InfCare	HIV	-	Resultat	och	
vetenskapliga	arbeten	
Moderator:	Veronica	
Svedhem	

	 	 	 Interaktiva	Fall:		
Sepsis	-	från	1177	till	IVA	
Seminarieledare:	Katja	
Hanslin	och	Jenny	Kostov	
Kanebjörk	

Kväll	 17.00-18.00	Årsmöten	
SILF/RFM/FKM/SFM	

	 	
17.30	Socialt	program:		
1.	Flanera	för	sepsisfonden	
(med	Bengt	Alsterlind)	
2.	Båttur	genom	Karlstad	
3.	Lerin-muséet	
Middag	CCC	(start	ca	19.00)	

	 18.00	Postersession	
med	Mingeltallrik	
	
Tillval:	Båtbuss	från	CCC	till	
mötets	Vattenhål	

18.00	Kulturmingel	på	
Lerin-muséet	följt	av	
	
	
Middag	CCC	(start	ca	19.15)	

	

Preliminärt program Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2018 i Karlstad 
	

	 Tisdag	29/5	 Onsdag	30/5	 Torsdag	31/5	 Fredag	1/6	
Före	07	 	 Morgonjogg	 Fågelskådning	 	
07.30-
08.15	

	 Frukostseminarier	 Frukostseminarier	 Frukostseminarier	

	 07.30	Registrering	 08.00	Registrering	 08.00	Registrering	 08.00	Registrering	
	 	 	 IFIS	hälsas	välkomna	 	
08.30-
10.00	
Parallella	
sessioner	

08.00-12.00	(OBS	tiden!)	
Ungt	Forum	(SPUK):	
utbildning	för	ST	och		
yngre	läkare	
Oklar	Feber	
Moderator:	Lena-Maria	
Söder	
	
Föreläsare:	Sara	Mörtberg,	
Gunilla	Persson,	Charlotta	
Rydgård	

Symposium:	
Parasitsjukdom	med	
många	ansikten	–om	
leishmaniasis	
Moderator:	Maria	Lundberg	
	
Medverkande:	Leif	Dotevall,	
Helena	Hammarström,	
Hedvig	Glans	

Symposium:		
Multiresistent	Tuberkulos	-	
en	utmaning	ur	många	
aspekter	
Moderator:	Judith	
Bruchfeld	
	
Medverkande:	
Eva	Mogard,	Gabrielle	
Fröberg,	Erik	Sturegård,	
Ann-Mari	Gustavsson	

Fria	föredrag	IFIS	
Moderator:	Johanna	
Petersson	Viir	
	
Examinerade	specialist-
sjuksköterskor	i	
infektionssjukvård	från	
Röda	Korsets	Högskola	
presenterar	magister-
uppsatser	

	 09.30-11.00	(OBS	tiden!)	
Studiebesök	
Klinisk	mikrobiologi,	CSK	

Fria	föredrag	Mikrobiologi	
6x15	min		
	
Moderator:	Håkan	Janson,	
Per-Eric	Lindgren,	Camilla	
Lagheden	

	 Interaktiva	Fall:		
"Staffar"	i	blodet	
Seminarieledare:	Andreas	
Berge	och	Lars-Magnus	
Andersson	

	 	 	 	 Interaktiva	Fall:	
Vaccination	av	
immunsupprimerade:	hur,	
när	och	varför?	
Seminarieledare:	Gisela	
Otto	och	Vanda	Friman	

	 	 	 	 Register:		
InfCare	Hepatit	-	Resultat	
och	vetenskapliga	arbeten	
Moderator:	Veronica	
Svedhem	

10.00-
10.45	

	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	

10.45-
12.15	
Parallella	
sessioner	

10.30-12.00	(OBS	tiden!)	
Workshop:		
Hur	snabba	svar	behövs?	
Sara	Söbirk-Karlsson,	Urban	
Kumlin,	Anne	Kelly	

Symposium:		
Clostridium	difficile:	
infektionsmedicinens	
bakgårdsrealitet	
Moderator:	Torbjörn	Norén	
	
Medverkande:	Thomas	
Åkerlund,	Martin	Sundqvist,	
Carl-Johan	Fraenkel,	Lena	
Serrander	

Grand	Round	
Moderator:	Lena	Serrander	
och	Staffan	Tevell	
	
	
	
	
	
	
	
12.10-12.15		
Avslut	FKM/RFM/SFM	

10.45-12.00	
Justus	Ström-föreläsning	
	
Klinisk	forskning:		
ett	smörgåsbord	–		
difteri,	borrelia,	HIV		
och	titanproteser	
Lars	Hagberg	
	
12.00-12.15	
Stipendier	
Avslut	SILF	

	 10.30-12.00	(OBS	tiden!)	
Workshop:	
Teoretisk	workshop	i	
resistensbestämning	enligt	
EUCAST	
Erika	Matuschek,	Jenny	
Åhman	

Symposium:		
Hepatit	B	med	och	utan	D	-	
hur	skall	vi	behandla?	
Moderator:	Karin	Lindahl	
	
Ytterligare	medverkande	
annonseras	senare	

Symposium:	
10.45-11.30	Normalfloran	i	
hälsa	och	sjukdom	
Agnes	Wold	
	
11.30-12.15	
Årsmöte	IFIS	

10.45-12.10	
Workshop:		
Hur	arbetar	vi	på	avdelning	
respektive	mottagning?		
	
12.10-12.15	
Avslut	IFIS	

12.15-
13.15	

12.00-13.00	(OBS	tiden!)	
LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	
	

LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	

LUNCH	följt	av	kaffe	bland	
utställarna	

Take-Away	LUNCH		

	 13.00	INVIGNING	 	 	 	

	

	 Arrangerat	av	SILF	
	 Arrangerat	av	FKM/SFM/RFM	
	 Arrangerat	av	IFIS	
	 Gemensamt	arrangemang	
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	 Tisdag	29/5	 Onsdag	30/5	 Torsdag	31/5	 Fredag	1/6	
13.15-
14.45	
Parallella	
sessioner	

Keynote	session	1:	
Prosthetic	Joint	Infections	
Moderator:	Staffan	Tevell	
	
Diagnosis	of	Prosthetic	
Joint	Infections	
Robin	Patel,	Mayo	Clinic,	
Rochester,	USA	
	
Treatment	of	Prosthetic	
Joint	Infections	
Alex	Soriano,	Hospital	Clínic	
of	Barcelona,	Spain	

Fria	föredrag	utvalda	från	
inskickade	abstract	
8x10	min	
	
Moderator:	Anita	Hällgren	
och	Håkan	Janson	
	

Keynote	session	2:	
Optimization	of	antibiotic	
dosing	in	the	critically	ill	
Moderator:	Britt-Marie	
Eriksson	
	
Optimization	of	antibiotic	
dosing	–	an	overview	
Johan	Mouton,	Erasmus	MC,	
Rotterdam,	the	Netherlands	
	
TDM	of	the	beta-lactam	
antibiotics	-	it’s	about	time	
Angela	Huttner,	Geneva	
University	Hospitals,	Geneva,	
Switzerland	

	

	 	 	 Symposium:	
13.15-14.15		
Vårt	fantastiska	
immunförsvar	
Ann	Gardulf	
	
14.15-14.45	
Trycksårsprofylax	
Medverkande	annonseras	
senare	

14.45-
15.30	

FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	

15.30-	
17.00	
Parallella	
sessioner	

Symposium:	
Candida	-	Hur	optimera	
diagnostik	och	behandling	
på	IVA?		
Moderator:	Ola	Blennow	
	
Medverkande:	Helena	
Hammarström,	Jan	Sjölin	

Symposium:		
Hur	ska	vi	hantera	VRE-
utbrott:	evidens	och	
paneldiskussion	
Moderator:	Anita	Hällgren,	
Fredrik	Aronsson	
	
Medverkande:	
Lars	Blad,	Kristin	Hegstad,	
Simon	Hintze,	Birgitta	Lytsy,	
Erik	Torell	

Interaktiva	Fall:	
Neurokirurgiska	Infektioner	
Seminarieledare:	Christer	
Mehle	och	Adrian	Elmi	
Terander	
	
	

	 Symposium:	
Mikrobiologisk	samverkan	
-	SLIM	och	Rekommen-
derade	metoder	
Moderator:	Hans	Gaines	
och	Martin	Sundqvist	
	
Medverkande:	Elisabeth	
Hallin	Bergvall,	Hans	
Fredlund	
	

Symposium:		
Viral	CNS-infections	
Moderator:	Tomas	
Bergström	
	
Medverkande:	Sören	Riis	
Paludan,	Marie	Studahl	
Helene	Norder		
	

SILF	Kvalitetsregister:	
Nyheter	och	intressanta	
resultat	
Moderator:	Per	Arneborn	
	
Medverkande:	
Maria	Sjöberg,	Pontus	
Nauclér,	Lars	Olaison	

	 Symposium:		
Cutibacterium	(Propioni-
bacterium)	acnes	–	the	skin	
and	beyond…	
Moderator:	Bo	Söderquist	
	
Medverkande:	Holger	
Brüggemann,	Sabina	
Davidsson	

	 Register:	
InfCare	HIV	-	Resultat	och	
vetenskapliga	arbeten	
Moderator:	Veronica	
Svedhem	

	 	 	 Interaktiva	Fall:		
Sepsis	-	från	1177	till	IVA	
Seminarieledare:	Katja	
Hanslin	och	Jenny	Kostov	
Kanebjörk	

Kväll	 17.00-18.00	Årsmöten	
SILF/RFM/FKM/SFM	

	 	
17.30	Socialt	program:		
1.	Flanera	för	sepsisfonden	
(med	Bengt	Alsterlind)	
2.	Båttur	genom	Karlstad	
3.	Lerin-muséet	
Middag	CCC	(start	ca	19.00)	

	 18.00	Postersession	
med	Mingeltallrik	
	
Tillval:	Båtbuss	från	CCC	till	
mötets	Vattenhål	

18.00	Kulturmingel	på	
Lerin-muséet	följt	av	
	
	
Middag	CCC	(start	ca	19.15)	

	

	 Tisdag	29/5	 Onsdag	30/5	 Torsdag	31/5	 Fredag	1/6	
13.15-
14.45	
Parallella	
sessioner	

Keynote	session	1:	
Prosthetic	Joint	Infections	
Moderator:	Staffan	Tevell	
	
Diagnosis	of	Prosthetic	
Joint	Infections	
Robin	Patel,	Mayo	Clinic,	
Rochester,	USA	
	
Treatment	of	Prosthetic	
Joint	Infections	
Alex	Soriano,	Hospital	Clínic	
of	Barcelona,	Spain	

Fria	föredrag	utvalda	från	
inskickade	abstract	
8x10	min	
	
Moderator:	Anita	Hällgren	
och	Håkan	Janson	
	

Keynote	session	2:	
Optimization	of	antibiotic	
dosing	in	the	critically	ill	
Moderator:	Britt-Marie	
Eriksson	
	
Optimization	of	antibiotic	
dosing	–	an	overview	
Johan	Mouton,	Erasmus	MC,	
Rotterdam,	the	Netherlands	
	
TDM	of	the	beta-lactam	
antibiotics	-	it’s	about	time	
Angela	Huttner,	Geneva	
University	Hospitals,	Geneva,	
Switzerland	

	

	 	 	 Symposium:	
13.15-14.15		
Vårt	fantastiska	
immunförsvar	
Ann	Gardulf	
	
14.15-14.45	
Trycksårsprofylax	
Medverkande	annonseras	
senare	

14.45-
15.30	

FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	 FIKA	bland	utställarna	

15.30-	
17.00	
Parallella	
sessioner	

Symposium:	
Candida	-	Hur	optimera	
diagnostik	och	behandling	
på	IVA?		
Moderator:	Ola	Blennow	
	
Medverkande:	Helena	
Hammarström,	Jan	Sjölin	

Symposium:		
Hur	ska	vi	hantera	VRE-
utbrott:	evidens	och	
paneldiskussion	
Moderator:	Anita	Hällgren,	
Fredrik	Aronsson	
	
Medverkande:	
Lars	Blad,	Kristin	Hegstad,	
Simon	Hintze,	Birgitta	Lytsy,	
Erik	Torell	

Interaktiva	Fall:	
Neurokirurgiska	Infektioner	
Seminarieledare:	Christer	
Mehle	och	Adrian	Elmi	
Terander	
	
	

	 Symposium:	
Mikrobiologisk	samverkan	
-	SLIM	och	Rekommen-
derade	metoder	
Moderator:	Hans	Gaines	
och	Martin	Sundqvist	
	
Medverkande:	Elisabeth	
Hallin	Bergvall,	Hans	
Fredlund	
	

Symposium:		
Viral	CNS-infections	
Moderator:	Tomas	
Bergström	
	
Medverkande:	Sören	Riis	
Paludan,	Marie	Studahl	
Helene	Norder		
	

SILF	Kvalitetsregister:	
Nyheter	och	intressanta	
resultat	
Moderator:	Per	Arneborn	
	
Medverkande:	
Maria	Sjöberg,	Pontus	
Nauclér,	Lars	Olaison	

	 Symposium:		
Cutibacterium	(Propioni-
bacterium)	acnes	–	the	skin	
and	beyond…	
Moderator:	Bo	Söderquist	
	
Medverkande:	Holger	
Brüggemann,	Sabina	
Davidsson	

	 Register:	
InfCare	HIV	-	Resultat	och	
vetenskapliga	arbeten	
Moderator:	Veronica	
Svedhem	

	 	 	 Interaktiva	Fall:		
Sepsis	-	från	1177	till	IVA	
Seminarieledare:	Katja	
Hanslin	och	Jenny	Kostov	
Kanebjörk	

Kväll	 17.00-18.00	Årsmöten	
SILF/RFM/FKM/SFM	

	 	
17.30	Socialt	program:		
1.	Flanera	för	sepsisfonden	
(med	Bengt	Alsterlind)	
2.	Båttur	genom	Karlstad	
3.	Lerin-muséet	
Middag	CCC	(start	ca	19.00)	

	 18.00	Postersession	
med	Mingeltallrik	
	
Tillval:	Båtbuss	från	CCC	till	
mötets	Vattenhål	

18.00	Kulturmingel	på	
Lerin-muséet	följt	av	
	
	
Middag	CCC	(start	ca	19.15)	

	

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte
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Vill Du sätta Sveriges bästa infektions-
läkare och mikrobiologer på prov och 
dessutom bidra till utbildning av Dina 
kollegor?

Vid Grand Round på torsdagen under 
Infektionsveckan och mikrobio-
logiskt vårmöte kommer en panel 

med erfarna infektions-läkare och mikro-
biologer att försöka sätta rätt diagnos på 
svårlösta fall. Så leta fram Dina ovanliga 
eller lärorika patientfall och skicka in dem 
till undertecknad! 

Till att börja med vill vi ha en kort sam-
manfattning av fallet (max 1 A4-sida). Vi 
återkommer med besked om vilka fall som 
är utvalda att presenteras på mötet, och då 
även vidare instruktioner.

Försök gärna formulera fallen med två 
klara frågeställningar:

”Vilken diagnostisk undersökning vill 
Ni göra?” och 

”Vilken diagnos föreslår Ni?”. 
Vi ser givetvis helst att Du själv presen-

terar Ditt fall, men har Du inte möjlighet 
till det så kan förstås även en kollega pre-
sentera fallet. 

Fallbeskrivningarna skickas per mail till 
staffan.tevell@liv.se. Väl mött!

Lena Serrander
Linköping 

Staffan Tevell
Karlstad

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

Efterlyses: Knäckefall
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Call for abstract

Vi vill veta vad som pågår av forskning 
och kvalitetsarbete i Infektionssveri-
ge! Ett viktigt inslag i mötesprogram-
met är deltagarnas presentationer. 

Vi välkomnar därför abstrakt utifrån 
alla tänkbara aspekter på infek-
tionssjukdomar. Forskningsprojekt 

men även andra utvecklingsprojekt kan 
presenteras i denna form. Infektionsveck-
an och Mikrobiologiskt vårmöte utgör 
ett utmärkt forum för att presentera det 
vetenskapligt arbete som numera ingår i 
specialistutbildningen. Man behöver dock 
inte vara läkare eller medlem i Infektions-
läkarföreningen för att lämna sitt bidrag. 
Abstrakt från infektionssjuksköterskor, 
läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien 
och smittskydd uppmuntras. Den som 
skickar in ett abstract skall dock ha gjort en 

betydande del i det projekt som presente-
ras. Vid presentation av forskningsprojekt 
förutsätter vi att Vanouver-reglerna re-
spekteras (www.icmje.org/icmje-recom-
mendations.pdf ). Tillsammans med de 
mikrobiologiska föreningarna kommer en 
postersession (tisdag 29/5) och en session 
med muntliga framträdanden (onsdag 
30/5) att genomföras. Det förutsätts att 
någon av författarna deltar och presente-
rar sitt arbete vid den session som abstrac-
tet valts ut till. 

Inskickade arbeten behöver inte vara i 
”original”, t ex. kan en presentation eller 
en poster som presenterat vid ett större 
internationellt möte återanvändas. Ab-
strakten kommer att bedömas av Infek-
tionsläkarföreningens styrelse, och beslut 
meddelas i slutet på mars 2018. Styrel-
sen avgör vilka som bör presenteras som 
muntlig presentation och vilka som bör 

presenteras som poster. Möjlighet att ange 
eget önskemål om presentationssätt kan 
dock göras i samband med inskickandet av 
abstrakt. 

Abstrakt skickas in elektroniskt via In-
fektionsläkarföreningens webbsida (www.
infektion.net). Anmälningssidan öppnar 
den 1 januari och stänger den 28 februari 
2018. Instruktioner för inskickande av ab-
stract finns då på anmälningssidan.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i 
första hand vara på svenska men engelska 
kan också accepteras. Abstract som är av 
primärt mikrobiologisk karaktär och där 
författarna avser att bedömningen ska gö-
ras av de mikrobiologiska föreningarnas 
styrelser, skall skickas in via www.mikro-
biologi.net.

Anita Hällgren
Vetenskaplig sekreterare

Call for abstracts! 
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Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att 
bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar 
men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmeto-
der för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens sty-
relse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartan-
nat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. 
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga av-
kastning. Behörig att söka är infektionsläkare, specialist el-
ler läkare under specialistutbildning, samt annan personal 
på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom 
samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper 

som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot 
kvitto av erlagda kostnader.

Skriftlig ansökan med:
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/

konferensen (max en sida)

Ovanstående skall insändas till
Vetenskaplige sekreteraren: Anita Hällgren
epost: anita.hallgren@liu.se

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2017.

Utlysning av stipendium - Stiftelsen för
Göran Sterners resestipendiefond

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 22 000 kr. 

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendi-
et till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet 
är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibioti-
kafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträ-
den och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. 
Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete 
eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet 
för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibioti-
kaanvändning.

Nomineringar av lämpliga personer skickas till: 
jens.eriksson@gotland.se senast den 28 februari 2018.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett 
CV för den nominerade.

Jens Eriksson
 Facklig Sekreterare, SILF

Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Utlysning av stipendier
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Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att 
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Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartan-
nat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. 
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga av-
kastning. Behörig att söka är infektionsläkare, specialist el-
ler läkare under specialistutbildning, samt annan personal 
på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom 
samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper 

som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot 
kvitto av erlagda kostnader.
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2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/

konferensen (max en sida)
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Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 22 000 kr. 

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendi-
et till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet 
är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibioti-
kafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträ-
den och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. 
Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete 
eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet 
för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibioti-
kaanvändning.

Nomineringar av lämpliga personer skickas till: 
jens.eriksson@gotland.se senast den 28 februari 2018.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett 
CV för den nominerade.

Jens Eriksson
 Facklig Sekreterare, SILF

Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Utlysning av stipendier
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Snön ligger nu i stora delar av Sverige 
och tropikernas värme känns avläg-
sen. Samtidigt möter vi återvändande 
resenärer på våra akutmottagningar 
som fått med sig en eller annan tropisk 
åkomma från sin efterlängtade jul-el-
ler nyårsresa.

Därför är vi glada att Hedvig Glans i 
detta nummer skriver om aktuella 
tropiska arbovirusinfektioner, se 

nedan. Hedvig är infektionsläkare och ny 
patientflödeschef på infektionskliniken på 
Karolinska, med aktuell erfarenhet från 
arbete på Folkhälsomyndigheten.

Tropikföreningen, vars historia började 
1961 som ”Tropikläkarklubben” har ny-
ligen förlorat en tidigare ordförande och 
eldsjäl, Gunnar Gille. Vi ser tacksamt till-
baka på honom och de andra som starta-
de och drev föreningen. Det är lätt att ta 
mycket för givet, men det var först i slutet 
av 1950-och början av 1960-talet som tro-
pikmedicinen som specialitet började eta-
bleras i Sverige. 

Då var patienterna ofta återvändande 
missionärer med ovanliga sjukdomar, idag 
oftare turister, affärsresenärer och mig-
ranter. Idag är vi vana vid att möta patien-
ter med importerade sjukdomar – då var 
tropikmedicin fortfarande ett nytt område 
för svenska läkare och inriktningen i för-
eningen har därför sett lite olika ut genom 
åren. Föreningens – och på sätt och vis 
svensk tropikmedicins historia - finns be-

skriven av Gunnar Holmgren (också han 
f.d. ordförande i föreningen) i Tropiknytt 
nr 45/2009 samt i ett jubileumsnummer 
från 1991, skrivet av Elias Bengtsson som 
var med och grundade föreningen (tid-
ningarna hittas under TropikNytt på vår 
hemsida). 

Föreningen välkomnar även i år till ett 
tropiksymposium på Infektionsveckan i 
Karlstad i maj! Ett spännande och aktuellt 
ämne kommer belysas.

Vi tar i övrigt tacksamt emot förslag på 
ämnen inom området tropikmedicin-och 
internationell hälsa som ni önskar få höra 
mer om – eller skriva om själva. Maila nå-
gon i styrelsen. Vi ser förstås också gärna 

nya medlemmar i föreningen!
Jag vill också påminna om stipendiet à 

30 000 kr för yngre icke disputerad stu-
dent/yrkesverksam utlyst av Svensk För-
ening för Tropikmedicin och Internatio-
nell Hälsa, med sista ansökningsdatum 

1 april 2018, se separat annons och hem-
sidan. Besök gärna vår hemsida www.
tropikmedicin.se. Om du vill bli med-
lem, eller om du är medlem men inte fått 
e-post-utskick, maila vår medlemsansvari-
ge, se hemsidan.

Charlotta Rydgård
vice ordförande

Tropiknytt

Tropiknytt

Svensk Förening för Tropikmedicin och 
Internationell Hälsa utlyser härmed ett 
stipendium á 30 000 kr för yngre icke 
disputerade student/yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostna-
derna för mindre vetenskaplig studie 
eller som startbidrag för att under-

söka möjligheter till större vetenskaplig 
studie företrädelsevis i endemiskt områ-
de. Det är inte avsett som kompletterande 
finansiering till större forskningsprojekt 
eller till stöd för seniora forskare (dis-
puterade) eller som bidrag för kurs, kon-
gress eller mötesresa. Projektbeskrivning 
på svenska eller engelska med rubrikerna 

bakgrund, syfte, material och metoder, 
preliminära resultat, tidsplanering, pro-
jektbudget och nyckelreferenser (max tre 
sidor). Kort CV (max en sida). 

Ansökan
Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se. 
Sista ansökningsdag 2018-04-01.

Stipendium i Tropikmedicin
och Internationell Hälsa
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Arbovirus i Europa

Nygamla arbovirus har under sommar-
månaderna 2017 orsakat mindre ut-
brott i nya områden i södra Europa. 
Arbovirus (artropod-borne virus) är ett 
samlingsnamn på RNA-virus som över-
förs till människa av olika vektorer. Fle-
ra virusfamiljer ingår men mer kända 
virus är dengue-, japansk encefalit-, 
gula febern-, chikungunya-, West Nile- 
och Krim-Kongo-virus.

Virussjukdomarna orsakar allt från 
asymtomatiska och milda feber-
sjukdomar till allvarliga kliniska 

manifestationer som artriter, encefalit och 
hemorragisk feber. 

Många av dessa virus är kända bland in-
fektionsläkare i Sverige och några av dem 
är återkommande differentialdiagnoser 
hos hemvändande turister från tropiska 
regioner. Denguevirusets fyra olika sero-
typer finns över den tropiska hemisfären 
och är en vanlig differentialdiagnos till 
febersjukdom hos hemvändande turister. 
Utbrottet av dengue-, chikungunya- och 

zikavirus i Latinamerika har nog inte gått 
förbi någon och påverkade oss på andra si-
dan jorden med ett ökat inflöde av frågor 
hos oroliga resenärer. West Nile-virusets 
introduktion på den nordamerikanska 
kontinenten 1999 och den snabba sprid-
ningen över kontinenten de efterföljande 
åren fortsätter att orsaka mindre utbrott 
med en mortalitet på 5-6 % årligen. (1) 
Gula febern-utbrottet i Brasilien under 
2017 skapade oro i världen då flera regi-
oner i Brasilien var drabbade och med en 
vaccinationsproduktion som inte riktigt 
hängde med. (2) Olika arbovirus som ställt 
till med olika bekymmer, både för den en-
skilda individen och samhällen i stort. 

Men hur ser det ut i Europa? Av och till 
under de senaste åren har det rapporte-
rats om mindre utbrott av olika arbovirus i 
södra Europa. Utbrotten har varit säsongs-
beroende och övergående. Efter sommar-
säsongen har de spontant dött ut då lev-
nadsförhållandena för vektorn, framför 
allt aedes- och culex-myggan, förändrats. 

Under sommaren 2017 rapporterades 
återigen mindre utbrott med arbovirus. Då 

var det chikungunya och West Nile-virus 
som orsakade sjukdom i flera nya områden 
kring medelhavet. 

Chikungunya är inte endemiskt i Euro-
pa men import fall kan orsaka utbrott
I början av augusti rapporterades de första 
inhemska fallen av chikungunya i Var-di-
striktet i södra Frankrike. I slutändan 
rapporterade de franska myndigheterna 
sammanlagt 17 fall i området, 13 verifiera-
de, 3 troligen och 1 misstänkt fall, under en 
månads tid.(3)

Knappt en månad senare, i september, 
rapporterade Italien fyra mindre utbrott 
med inhemsk chikungunya, tre utbrott i 
områden i och omkring Rom och ett i Ka-
labrien. Sammanlagt 298 rapporterade fall 
från de italienska myndigheterna.(4)

Chikungunya är ett alfavirus och vanligt-
vis insjuknar man med feber, ledvärk, my-
algia, huvudvärk och hudutslag 5-10 dagar 
efter smitta. Flertalet tillfrisknar helt inom 
2 veckor men en del drabbas av långdragna 
invalidiserande ledvärksbesvär, som kan 
vara i flera månader. Symtombilden kan 
misstolkas som reumatologiska ledbesvär 
och även röntgenologiska förändringar 
som vid autoimmuna reumatiska sjukdo-
mar kan ses.(5, 6) Behandlingseffekten 
med NSAID och/eller kortison varierar 
och biologiska läkemedel har prövats. För-
hoppning finns kring kommande behand-
ling med antikroppar.(7, 8)

West Nile inte bara ett problem för 
nordamerikanska kontinenten
West Nile viruset är etablerat i Europa 
och att det cirkulerar är väl känt, men den 
epidemiologiska utbredningen och antal 
rapporterade fall har varierat över åren.(9) 

Under sommarmånaderna 2017 har flera 
länder, men framför allt Rumänien, Grek-
land och Italien, rapporterat inhemska fall 
av West Nile. Både Grekland och Italien 
rapporterade fall från tidigare icke-kända 
område för West Nile.(10) 

 West Nile-viruset är ett flavivirus och 
sprids framför allt av Culex-myggan. Ofta 
är den asymtomatisk men hos en fjärde del 
av fallen orsakar den en influensaliknande 
febersjukdom. I 1 % av fallen drabbas pa-
tienten av WNND (West Nile Neuroinva-

Har arbovirus i Europa blivit en 
realitet vi måste förhålla oss till?
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sive Disease) där encefalit, meningit och 
”acute flaccid paralysis” ingår. Ofta med 
sequele i form av långvariga kognitiva be-
svär. Detta drabbar framför allt äldre och 
immunförsvagade personer.(11) 

Då viruset kan överföras från människa 
till människa via blodprodukter har det se-
dan länge funnits en karenstid på 28 dagar 
efter vistelse i område med West Nile. Med 
tanke på den rådande situationen i södra 
Europa under sommaren/tidig höst 2017 
valde man i Sverige att inför denna karens-
tid även för hemvändande från södra Eu-
ropa tills utbrottet hade ebbat ut. 

Något att ha i åtanke hos hemvändan-
de turister i framtiden
Från att ha varit differentialdiagnoser ef-
ter resa i tropikerna bör nog arbovirus 
vara en differential diagnos även efter resa 
i södra Europa. Då utbredningen av vek-
torerna i Europa ökar kommer utbrotten 
fortsätta och nya områden tillkomma.(12) 
Då symtombilden är varierande och fler-
talet får inga eller milda symtom söker 
troligtvis de flesta inte sjukvård. Men hos 
de svenskar, som under sommarsäsong-
en åker till södra Europa, bör man nog 
ha dessa sjukdomar i åtanke när de söker 
med överensstämmande symtom och den 
primära utredningen inte ger någon för-
klaring. 

Hedvig Glans
Infektionsläkare och patientflödeschef

Karolinska Universitetssjukhuset
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Johan Westin

Johan Westin är dubbelspecialist i in-
fektionssjukdomar och klinisk viro-
logi och sedan förra året professor 
i infektionsmedicin vid Sahlgrenska 
akademin. Infektionsläkaren träffade 
honom för ett samtal om drivkrafter, 
forskning, undervisning och virus och 
även om hans tid som vetenskaplig 
sekreterare i Svenska Infektionsläkar-
föreningen.

Det blåser snåla vindar i Göteborg 
när vi ses en gråmulen dag drygt en 
vecka före julafton. Johan Westin 

sitter i sitt arbetsrum utanför Infektions-
kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset/Östra. 

De senaste dagarna har media rapporte-
rat intensivt om flera fall av mässling och 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset för-
bereder man att gå upp i beredskapsläge. 
Ett omfattande arbete har sedan lagts ned 
på att ringa runt till personer som kan ha 
varit i kontakt med de smittade.

– Jag har inte varit så inblandad i det kli-
niska arbetet, men mycket resurser går åt 
för att förebygga och förhindra smittsprid-
ning i förhållande till antalet sjuka. Om 
man hade kunnat lita på att all personal 
var vaccinerad hade allt blivit lättare.

Disputerat på hepatit C
I mars förra året installerades Johan Wes-
tin som professor i infektionsmedicin vid 
Sahlgrenska akademin. En stor del av ti-
den går till handledning, undervisning och 
administration av undervisning; Johan är 
ansvarig för en integrerad kurs i infektion, 
mikrobiologi och immunologi på termin 5 
på läkarprogrammet.

– Jag har ansvar för att koordinera och 
schemalägga cirka 80 lärare och driver 
ledning och utveckling av en verksamhet 
som kan liknas vid ett medelstort företag. 
Jag arbetar även 30 procent kliniskt. Även 
om jag jobbar mycket är det kul och jag 
trivs väldigt bra. Jag uppskattar kombina-
tionen och variationen av uppgifter och att 
ha den ena foten i kliniken och den andra 
i akademin. 

Under drygt tre år, mellan 2011 och 2014, 
arbetade Johan Westin som vetenskaplig 

sekreterare i Svenska Infektionsläkarför-
eningen.

– Det var väldigt givande. Jag var med 
när vi flyttade vår vetenskapliga verksam-
het i föreningen från den Medicinska riks-
stämman i Stockholm till det egna arrang-
emanget Infektionsveckan som hålls varje 
år i maj. Sedan 2015 gör vi detta tillsam-
mans med mikrobiologerna och värdklini-
ken. Jag tycker att det har blivit väldigt bra 
och är en viktig möjlighet till fortbildning 
och kollegiala möten. 

Som vetenskaplig sekreterare satt han 
även i juryn för att välja ut olika stipendia-
ter med de bästa vetenskapliga ansökning-
arna. 

– Man får kontakt med och träffar väl-
digt många spännande personer runt om i 

landet som sysslar med infektionssjukdo-
mar. Jag har fått ett stort nätverk som jag 
haft stor nytta av. 

Disputerade på hepatit C
När vi träffas sitter Johan Westin som bäst 
och förbereder en tentamen för läkarstu-
denterna som genomgått en längre kurs 
på 19, 5 högskolepoäng. Kursen integrerar 
mikrobiologi, immunologi och infektion, 
samt basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Johan är ansvarig kursledare och även 
lärare. 

– Det tar mycket tid och kräver ett sam-
arbete mellan tre enheter på tre olika ställ-
en. Men det är också väldigt roligt. Kursen 
är unik i sitt slag då vi väver samman de 
prekliniska kunskaperna om mikrobiolo-
gi och immunologi i den praktiska hante-
ringen av patienterna på kliniken. 

Med undantag för en kort vistelse i 
Umeå och AT i Lidköping har Johan varit 
Göteborg trogen. Efter läkarexamen gjor-
de han sin ST-utbildning i infektionssjuk-
domar på Sahlgrenska universitetssjukhu-
set och blev klar specialist 2001. 

– Under min AT tyckte jag att infektion 
var en bred och spännande specialitet. 
Vi möter både små barn och äldre inom 
många olika specialitetsområden som ki-
rurgi, barn, medicin och ortopedi. Och vi 
kan i dag bota många sjukdomar och lösa 
många av de problem som vi möter, och 
det känns förstås både givande och me-
ningsfullt.

Under sin specialisttjänstgöring hade 
Johan Westin parallellt en forskartjänst 
vid Göteborgs universitet. År 2002 dispu-
terade han på en avhandling om hepatit C.

– Kortfattat handlade den om natural-
förlopp och uppföljning av leverskada hos 
obehandlade patienter med hepatit C. 

Nytt TLV-beslut
Hepatit C-viruset (HCV) upptäcktes 1989. 
Under flera år var mycket okänt, inte minst 
sjukdomens naturalförlopp.

I Sverige lever mellan 35 000 och 45 000 
människor med en diagnostiserad hepatit 
C-infektion och cirka 10 000 beräknas leva 
med sjukdomen utan att veta om det.

Mellan 2013 och 2014 kom det stora ge-
nombrottet med botande läkemedel mot 

Med en fot i kliniken och
den andra i akademin

Johan Westin
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hepatit C, som i kombination kan bota 95 
procent av patienterna efter en behand-
lingstid på mellan 8 till 12 veckor. Samti-
digt var priset högt och antalet patienter 
stort, vilket innebar att läkemedlen till 
en början subventionerades endast till de 
svårast sjuka, det vill säga patienter med 
allvarlig leverpåverkan i fibrosstadierna 
F3 och F4. I juli 2015 utvidgades subven-
tionen och även patienter i fibrosstadium 
F2 inkluderades.

Nu har TLV, Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket, fattat beslutet att 
samtliga nio läkemedel mot hepatit C som 
ingår i läkemedelsförmånerna, ska sub-
ventioneras till alla patienter med hepatit 
C, oavsett fibrosstadium. Beslutet gäller 
från den 1 januari 2018.

– Det är ett väldigt glädjande besked. 
Jag träffar ju många av dessa patienter på 
vår mottagning, och vissa är väldigt plåga-
de av sin hepatit och får med tiden svåra 
leverskador. Att som tidigare bara ha haft 
möjlighet att behandla de svårast sjuka 
har som infektionsläkare varit svårt, inte 
minst etiskt och mot bakgrunden att det 
finns en botande behandling. Nu kan vi 
behandla alla och det är viktigt, inte bara 
för patienterna som bär på en riskfaktor 
för skada och sjukdom längre fram, utan 
också ur ett samhällsperspektiv eftersom 
patienterna bär på en smittsam sjukdom.

Sprututbyte
En rad åtgärder inom ramen för så kall-
lade lågtröskelverksamheter har veten-
skapligt visat sig vara effektiva för att nå 
personer som injicerar droger, exempelvis 
sprututbytesprogram. Sprutbytesmottag-
ningar sprider sig över landet. Men i Gö-
teborg har motståndet länge varit starkt. 
Nu finns dock ett politiskt beslut i Västra 
Götalandsregionens regionstyrelse att en 
verksamhet ska starta. 

– Det är fortfarande delvis oklart när 
och hur det ska utformas. Men vi ser själv-
klart fram emot att även Göteborg kom-

mer igång. Det ensamt kommer dock inte 
att lösa utmaningarna vi har med hepatit 
C. Vi måste dels se till att behandla till-
räckligt många som har sjukdomen, helst 
alla, för att förhindra smittspridning, och 
här är ju sprututbytet en viktig del. 

– Med tiden tror jag att vi kommer att 
lösa de problem vi har i Sverige vad gäller 
hepatit C. Men för att utrota hepatit helt 
måste vi också vidta andra åtgärder än 
enbart läkemedelsbehandling. Det hand-
lar bland annat om ett närmare och mer 
organiserat samarbete mellan exempelvis 
smittskyddet, missbruksvården, krimi-
nalvården, socialtjänsten och sjukvården. 
Och det kräver resurser. 

Tydligare koppling till mikrobiologi
Efter disputationen 2002 började Johan 
Westin på Klinisk mikrobiologi på Sahl-
grenska universitetssjukhuset och arbeta-
de dels som labbläkare och forskare, dels 
som infektionsläkare. Efter en tid bestäm-
de han sig för att bli dubbelspecialist och 
år 2008 var han färdig med sin specialist-
kompetens i klinisk virologi.

– Själva poängen med infektionsspecia-
liteten är ju kopplingen till mikrobiologi. 
I Göteborg är det tyvärr elva kilometer 
mellan mikrobiologin som ligger i anslut-
ning till universitetet i stadens västra del 
och infektionskliniken som ligger på Öst-
ra sjukhuset. I den bästa av världar hade 
det varit mest praktiskt för såväl läkare 
som patienter och studenter om allt låg på 
samma ställe, särskilt för mig som måste 
göra resan genom staden flera gånger per 
vecka.

I efterhand hade Johan Westin gärna 
gjort en postdok, till exempel i USA, för 
att lära sig någon ny labbteknik och sedan 
återvända hem och rivstarta ett eget forsk-
ningslabb.

– Nu blev det inte någon utlandsvistelse, 
tyvärr. Men så småningom har det blivit ett 
bra samarbete med virologiska laboratori-
et och en liten forskargrupp med dokto-

rander som arbetar i gränsområdet mellan 
labb och klinik. Generellt tycker jag att det 
i Sverige skulle finnas en starkare kopp-
ling mellan klinisk forskning på sjukhus 
och labbverksamhet. Det är mycket mer 
vanligt i USA. I Sverige är vi bra på mycket 
annat, men vi skulle tjäna på att integrera 
infektionsmedicin och mikrobiologi på ett 
tydligare sätt. 

Olika luftvägsvirus
I dag handlar forskningen inte längre så 
mycket om hepatit C, utan mer om andra 
virusområden, främst luftvägsinfektioner 
och magtarminfektioner. Johan Westin 
handleder två doktorander som studerar 
epidemiologin av olika luftvägsvirus och 
förekomsten av luftvägsvirus i förhållande 
till väder. Vissa virus, som rhinovirus före-
kommer året om, medan vissa virus är mer 
säsongsbetonade.

– Influensaepidemin startar i regel just 
efter att det varit kallt ute under en läng-
re period och vi tror att den torra, kalla 
luften påverkar smittsamheten. Kall luft 
gynnar spridning via aerosol eftersom den 
innehåller mindre fuktighet än varm, och 
då kan partiklarna stanna i luften läng-
re innan de faller till marken. Men det är 
inte själva kylan som orsakar luftvägsin-
fektioner, som en del fortfarande verkar 
tro. Smittad blir man av att någon som bär 
smittsamt virus hostar i närheten, men ut-
omhusvädret påverkar smittsamheten.

Ett annat doktorandprojekt handlar om 
virussmitta på sjukhus och hur man med 
virologisk diagnostik mer effektivt ska 
kunna identifiera och förbättra omhän-
dertagandet av patienter med luftburna 
infektioner, särskilt influensa.

– Jag är också bihandledare för en dok-
torand som skrivit en avhandling om luft-
vägsvirus och lungtransplanterade patien-
ter, och betydelsen av luftvägsinfektioner 
efter transplantation. Ett stort projekt 
som nu går i mål och där jag haft ansvar 
för virologiska och infektionsmedicinska 
aspekter på projektet.

På frågan om drivkrafter och visioner 
blir Johan Westin tyst en stund innan han 
svarar: 

– Jag gillar mitt jobb, kombinationen av 
olika delar och att allt hänger ihop. Det 
handlar också om att tänka efter, lyssna 
noga så att vi i floden av vanliga infektions-
sjukdomar inte missar patienter med all-
varliga infektioner. Min drivkraft handlar 
nog om att jag vill göra skillnad för våra 
patienter och se till att de får det bästa 
möjliga omhändertagandet. 

Eva Nordin

Kort om Johan Westin

Ålder: 53
Familj: Fru och tre tonårsbarn
Bor: Hus i Göteborg
Arbetar: Gärna sent på kvällen, vintertid vid brasan.
Fritidsintressen: Odla, snickra, läsa, cykla, tänka, lyssna på radio och åka skidor, gärna i lätt motlut.
Boktips: ”D´Annunzio” av Göran Hägg
Drivs av: Att tillsammans med glada och smarta medarbetare sträva mot nya djärva mål .
Gillar: Snöfall och mogna apelsiner
Ogillar: Prestige, tristess och läckage
Okänd talang: Jag kan laga nästan allt.
Vetenskapligt genombrott jag vill se: Utveckling av nya antimikrobiella preparat, också för sjuk-
domar där kommersiella intressen saknas. 
Om jag vore forskningsminister skulle jag: Försöka lära ungdomar att kunskap aldrig är tung att 
bära, men ändå ofta väger tungt.
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A är en 72-årig kvinna med tablettbe-
handlad diabetes och levaxinsubstitu-
erad hypothyreos. Hon är gift men ma-
ken är sjuklig och vistas på ett särskilt 
boende.

Sedan 30 år tillbaka har A och maken 
tillbringat några månader om året på 
en liten grekisk ö i Egeiska havet. Nu-

mera reser A ensam dit och i slutet av ok-
tober 2017 kom hon hem efter 3 månaders 
vistelse där. A är sedan tidigare vaccinerad 
mot hepatit A och B.

171207 inremitteras A till akutmottag-
ningen pga en veckas anamnes på hög fe-
ber, illamående och smärtor i bukens övre 
del. Labmässigt noteras CRP 190, ALAT 11 
och ASAT 8,7. Även patologiskt blodstatus 
med som lägst Hb 90, LPK 1,0 varav neut-
rofiler 0,7 och TPK 80. 

Under diagnosen bukinfektion alterna-
tivt urinvägsinfektion läggs A in på kirur-
gavdelning och insättes på cefotaxim och 
metronidazol. CT-buk utfaller ua. Enda 
mikrobiologiska fyndet är E coli i urinod-
ling och A översätts på ciprofloxacin. Nå-
gon kirurgisk genes till patientens symtom 
hittas inte och A överflyttas 171212 till in-
fektionsavdelning. Någon förbättring har 
inte setts. 

På infektionsavdelningen fortsätter A 
att försämras. Hon är illmående, kräker 
och har buksmärtor. Under en period har 
hon oklara hudutslag. Febern är fortsatt 
hög och A är av och till konfusorisk. CRP 
halveras i och för sig men ALAT stiger till 
48 och ASAT till 83. PK 1,6. Bilirubin nor-
malt medan ALP och GT är lätt förhöjda. 

Diverse autoantikroppar utfaller ne-
gativt. Misstanken om febril urinvägsin-
fektion blir allt mindre och en utvidgad 
utredning påbörjas. Bland blodprover i 
övrigt noteras ferritin 37000.

Feber, pancytopeni, leverpåverkan, 
sky-högt ferritin och uteblivet svar på ci-
profloxacin inger misstanke om hemofa-
gocyterande lymfohistiocytos, ett tillstånd 
med okontrollerad inflammatorisk aktivi-
tet där makrofager fagocyterar olika blod-
kroppar. Utredning avseende detta påbör-
jas så smått men infektionsutredningen 
breddas samtidigt. A genomgår radiologi 
över thorax och buk där man enbart ser 

en förstorad lever men normal mjälte och 
inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. 

Hepatitserologier, HIV-test, EBV-/
CMV-serologier, Anaplasmaserologi och 
Parvovirus B19-serologi negativa. Med 
tanke på Greklandsvistelsen, går tankar-
na även till mer exotiska sjukdomar som 
visceral Leishmaniasis, Brucellos, Lep-
tospiros och Q-feber och serologier för 
dessa agens skickas till Folkhälsomyndig-
heten 171215, dvs 2 veckor efter insjuk-
nandet. Allt utfaller negativt vilket också 
benmärgundersökning för Leishmania 
gör. Även hematologisk sjukdom utesluts 
av benmärgsundersökningen. 

Då A kliniskt och lab-mässigt försämras 
med ökade buksmärtor, illamående och 

konfusion sätts hon över på doxycyklin 
ex juvantibus 171216. Efter detta ses en 
långsam men successiv förbättring vilket 
stöder misstanken om infektiös genes med 
något mer exotiskt agens. 

Förnyad provtagning till Folkhälsomyn-
digheten 171227 avseende visceral Leish-
manisas, Brucellos, Leptospiros och Q-fe-
ber och denna gång är IgM svagt positiv 
för Coxiella burnetii varför arbetsdiagno-
sen blir Q-feber. 

A skrivs hem 180109. Hon har då hun-
nit göra ett transthorakalt UCG som är ua. 
ASAT och ALAT är normala vid hemgång. 
Hon är feberfri och konfusionen har lagt 
sig sedan någon vecka tillbaka. Hon är 
dock fortfarande illamående och tröttare 

Feberinsjuknande med
många frågetecken 



Infektionsläkaren 1 · 18   27

Fallbeskrivning

än vanligt. Under sjukdomstiden gick hon 
ner 8 kg. Sammanlagt tog hon doxycyklin i 
knappt 4 veckor. 

Vid noggrannare genomgång av anam-
nesen berättar A att det på ön finns, som 
på de flesta grekiska öar, gott om får och 
getter. A har dock inte haft någon närm-
re kontakt med dem. Inte heller har hon 
druckit opastöriserad mjölk, däremot 
kan hon ha ätit ost gjord av opastöriserad 
mjölk. Det visar sig också att A haft myck-
et kontakt med många av byns katter som 
hon matat och klappat. Både vuxna katter 
och små kattungar brukade dyka upp på 
hennes altan för att få mat. Tyvärr lämna-
de de ofta avföring efter sig på altanen och 
A blev tvungen att då och då spola av alta-
nen med vattenslang. Hon påpekar också 
att hon tycker mycket om ostron och åt det 
vid flera tillfällen. Hon mådde helt bra un-
der perioden i Grekland.

Vid återbesök på infektionsmottagning-
en 180116 var A stabilt afebril och mådde 
bättre förutom att hon besvärades av illa-
mående och trötthet. Leverprover bra. Det 
togs en ny serologi för Coxiella burnetii 
som denna gång tyvärr utföll negativ. 

Nu är vi återigen lika frågande som för 
1,5 månader sedan. Det vi vet är att A hade 
feber, transaminasstegring och konfusion 
och att hon förbättrades markant efter 
att doxycyklin påbörjades. Vad har vi be-
handlat? Doxycyklin är ett brett antibioti-
kum med god effekt mot bla rickettsioser. 
Kanske A tillfrisknade spontant och att 
det bara råkade bli tidsmässigt samband 
med doxycyklin. Många frågetecken och 
kanske någon läsare kan hjälpa oss vidare! 
Q-feber trots allt? 

Maila gärna synpunker och diagnosför-
slag till Asa.I.Lundgren@skane.se.

Query-fever
1935 kom rapporter om ett utbrott av fe-
bersjukdom hos anställda på ett slakteri i 
Brisbane i Australien. Edward Holbrook 
Derrick, som då arbetade som patolog på 
Queenslands hälsodepartement, kallades 
in för att undersöka utbrottet. Eftersom 
man hade svårt att hitta bakomliggande 
agens kom Derrick att kalla sjukdomen för 
Q-feber där q stod för ”query”, dvs ”fråga”, 
”frågetecken”. 

Derrick skickade blod och annat ma-
terial från sjuka patienter till virologerna 
Macfarlane Burnet och Mavis Freeman 
som injicerade blodet i marsvin, möss och 
grisar och på så sätt lyckades reproduce-
ra sjukdomen. När de sedan undersökte 
djurens mjältar upptäckte de små Rickett-
sie-liknande stavar i preparaten och bakte-
rien gavs namnet Rickettsia burnetii.

Samtidigt i Montana i USA höll Gordon 

Davis och Herald Rea Cox på att studera 
Rocky Mountain Spotted Fever och fäs-
tingar. I samband med detta upptäckte de 
en Rickettsie-liknande bakterie hos fäs-
tingarna. 

1938 besökte Rolla Eugene Dyer, som då 
var chef på National Institutes of Health, 
laboratoriet i Montana och råkade då smit-
tas med Q-feber. Hans symtom liknade de 
australiensiska slakteriarbetarnas och när 
man sedan inokulerade marsvin med Dy-
ers blod utvecklade marsvinen febersjuk-
dom och i deras mjältar sågs samma sorts 
bakterie som Burnet och Freeman sett i 
sina preparat. För att hedra både de aus-
traliensiska och amerikanska forskarna 
gavs bakterien namnet Coxiella burnetii 
efter Cox och Burnet.

Coxiella burnetii
Coxiella burnetii är en liten gramnegativ 
stav som lever och förökar sig intracellu-
lärt i makrofager. I sin sporform kan de 
överleva flera månader i miljön runtom-
kring oss och det behövs bara ett fåtal bak-
terier för att ge sjukdom. Därför klassas 
den som biologiskt vapen och det gör ock-
så att risken för laboratoriesmitta är stor. 

Coxiella burnetii har sin naturliga reser-
voir hos många olika djurarter; framförallt 
får, getter och nötkreatur men den kan 
också finnas hos katter, fåglar, smågnagare, 
fästingar och flera andra djurarter. Djuren 
blir inte sjuka men Coxiella burnetii kan 
leda till spontanaborter och dödfödslar. 

Smittsamhet
Smittade djur utsöndrar Coxiella burnetii 
i sin avföring och i sin mjölk, men också i 
stora mängder via sin placenta i samband 
med förlossningar. Nyfödda djur kan ha 
bakterier i pälsen. Människor smittas i 
första hand genom aerosol från torkad 
djurspillning eller i samband med djurför-
lossningar. Damm med sporer kan spridas 
flera kilometer vid starka vindar och på så 
sätt också smitta människor. Mer ovan-
ligt är att bli smittad via opastöriserad 
getmjölk eller fästingbett. Smitta mellan 
människor är ovanligt. 

Q-feber finns globalt förutom på Nya 
Zeeland. I Sverige rapporteras en hand-
full fall varje år, varav de flesta är smittade 
utomlands. I Holland hade man ett stort 
Q-feber-utbrott 2007 – 2010 med ca 4000 
fall. 

Störst risk för att insjukna i Q-feber har 
personer som arbetar med får och getter, t 
ex lantbrukare och veterinärer. Även per-
soner som bor inom områden där får och 
getter finns har en ökad risk i och med att 
Coxiella burnetii-sporer kan spridas med 
vinden. 

Klinik
Hos ca 60% är Q-feber helt asymtomatisk. 
Symtombilden hos dem som insjuknar är 
skiftande och därför är diagnosen Q-feber 
sällan den första man tänker på utan en av 
flera differentialdiagnoser.

Vid lindrig sjukdom insjuknar man 2-3 
veckor efter smittotillfället med en lindrig 
influensalik sjukdomsbild som man till-
frisknar från utan behandling. Även längre 
inkubationstid upp till 39 dagar har rap-
porterats. 

Vid allvarligare former av Q-feber in-
sjuknar patienten i en pneumoni eller en 
hepatit men Coxiella burnetii kan även ge 
myokardit, meningoencefalit och till och 
med livshotande tillstånd med ARDS-ut-
veckling och leversvikt. 

Diagnostik
På Folkhälsomyndigheten finns både en 
serologisk analys och en PCR-analys. Den 
serologiska analysen görs med en ELISA 
och vid positivt resultat görs en verifiering 
med mikroimmunflourescenstest. Sero-
login kan vara negativ i upp till 3 veckor 
efter insjuknandet. PCR kan också göras 
men denna analys är positiv bara de första 
1-2 veckorna efter insjuknandet. 

Behandling
Doxycyklin 100 mg x 2 i 2-3 veckor är för-
stahandsalternativet.

Ciprofloxacin, moxifloxacin, erytomy-
cin och trimetoprim-sulfa är andrahands-
alternativ. 

Även om många patienter med den lind-
riga formen av Q-feber läker ut spontant 
utan att vare sig diagnosen ställts eller 
behandling givits bör alltid behandling 
ges om diagnosen väl ställs. Dels förkor-
tar man sjukdomsdurationen något men 
framför allt minskar man risken för kro-
nisk Q-feber.

Kronisk Q-feber
Risken att utveckla kronisk Q-feber efter 
en akut infektion är bara 1%, men det är ett 
allvarligt tillstånd med hög mortalitet. 

Därför ska patienter som haft akut Q-fe-
ber följas i efterförloppet, bla med nya 
serologier för att tidigt upptäcka utveck-
landet av kronisk Q-feber. Riskfaktorer för 
detta är framförallt hjärtklaffssjukdom och 
olika storkärlssjukdomar som aneurysm 
och kärlgrafter. Vid kronisk Q-feber måste 
man antibiotikabehandla under flera må-
nader altenativt år. 

Åsa Lundgren
Överläkare

Infektionskliniken Kristianstad
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Tropiknytt

Fallseminarium	på	Teleborgs	slott	i	Växjö		
27-28	augusti	2018	

	

	
	
Svenska	 Infektionsläkarföreningens	 Specialistutbildningskommitté	 (SPUK)	 inbjuder	 ST-läkare	 inom	
infektionssjukdomar	till	utbildning	som	baseras	på	autentiska	fall.	Den	27-28:e	augusti	anordnas	ett	
seminarium	för	18	deltagare.	Fallen	presenteras	med	s.k.	case-metodik	och	utbildningen	skall	ses	som	
ett	komplement	till	SK-kurser.	I	checklistan	rekommenderas	att	man	deltar	i	fallseminarium	en	till	två	
gånger	under	sin	ST.		
	
Kurslokal:	Teleborgs	slott	i	Växjö	(10	minuter	med	buss	från	Växjö	centrum).	
Kurstid:	27–28	augusti	2018	(start	cirka	10.30	på	måndagen	och	avslut	ca.	15.30	på	tisdagen,	exakta	tider	
meddelas	senare)	
Pris:	4150	kr	exklusive	moms.	Priset	inkluderar	boende	i	enkelrum	samt	alla	måltider.		
Falldragare:	Sara	Castegren,	Simon	Werner,	Veronica	Svedhem,	Jesper	Svefors	
	
Varmt	välkommen	med	anmälan	senast	den	30:e	april	via	mail	till	maria.menonen@hansen.se.	
	
Anmälan	skall	innehålla	namn,	klinik,	adress,	telefon	(inkl	mobil),	mailadress,	ev.	specialkost,	hur	långt	du	har	kvar	till	
specialistkompetens,	vilken	ST	målbeskrivning	du	går	efter	(2008	eller	2015)	samt	hur	många	Fallseminarium	du	har	
deltagit	i	tidigare	och	när.		
Skriv	också	om	du	har	din	verksamhetschefs	godkännande	och	faktureringsadressen	inkl	referensnummer.		
Märk	mailet:	Fallseminarium.		
Bekräftelse	och	faktura	skickas	efter	att	anmälningstiden	har	gått	ut.	Vår	målsättning	är	att	snarast	efter	att	
anmälningstiden	har	gått	ut	ge	besked	om	vilka	som	har	antagits.	Vi	kommer	att	prioritera	de	som	inte	har	varit	med	
tidigare	och	de	som	har	kort	tid	kvar	till	specialistkompetens	samt	att	sträva	efter	god	spridning	mellan	olika	kliniker.		
	
Varmt	välkomna!	
	
Lena-Maria	Söder	
Yngreläkarrepresentant	SILF	
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se	
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Sepsis med massiv hemolys är ett 
livshotande tillstånd som kräver ome-
delbar utredning, behandling samt in-
tensivvård. Ett antal fall har beskrivits 
tidigare och i alla dessa är dödligheten 
mycket hög, även vid optimal hand-
läggning och tidig behandling.

En tidigare frisk 68-årig man inkommer 
till akutmottagningen i Mora med för-
sämrat allmäntillstånd, agitation samt 

tydlig ikterus som debuterat cirka 13 tim-
mar tidigare. I anamnesen inga hållpunk-
ter för alkoholöverkonsumtion eller intag 
av toxiska läkemedel eller annan substans. 
Inga utlandsresor. Det framkommer att 
patienten har sökt på sin vårdcentral för 
en diffus obehagskänsla i magen bara 5 
dagar innan. Klinisk undersökning samt 
rutinblodprover, däribland Hb, TPK, LPK 
CRP, kreatinin, transaminaser och amylas 
har inte visat avvikande fynd.

På Akutmottagningen RLS 1, oriente-
rad x3, tydligt agiterad med ”impending 
doom”-känsla samt hyperventilation. And-
ningsfrekvens 40 per minut, saturation 98 
%., blodtryck 75/61 mmHg, kroppstempe-
ratur 38,9 C. 

Vid den kliniska undersökningen ses 
ingen nackstelhet. Kraftig ikterus förelig-
ger samt petekier, framförallt på övre de-
len av kroppen. Hjärtat auskulteras med 
snabb men regelbunden rytm, inga blås-, 
eller biljud. Lungor auskulteras med rena 
andningsljud bilateralt. Tydlig palpations-
ömhet under höger arcus, normala tarm-
ljud. Hydkostymen är helt intakt, inga sår. 

EKG visar sinustakykardi, cirka 130 slag 
per minut, med inkomplett höger skänkel-
block.

Blodgasanalys med pH 7,30, PCO2 2,51, 
PO2 11,6, base excess -17,3, Laktat 12,8. 
Standardprover kan inte analyseras p g a 
total hemolys (”svart plasma”)

Patienten bedöms ha en svår sepsis och 
septisk chock (hypotoni med MAP 66 mm 
Hg, takykardi 130/min, feber 38,9) med 
metabol acidos och klara tecken på perifer 
perfusionsstörning med högt laktatvärde. 

Arbetsdiagnos blir svår sepsis med DIC 
av oklar genes. Förutom vätsketillförsel 
initieras en antibiotikabehandling i form 

av Meropenem, dessutom Esomeprazol 
intravenöst samt K vitamin. Med hänsyns-
tagande till bild av total total hemolys ges 
intravenös steroid på indikation fulminant 
sepsis samt möjlig autoimmun hemolys.

Avseende genesen till patientens sepsis 
utförs en akut lungröntgen som inte visar 
infiltrativa förändringar eller annat som 
skulle tyda på möjlig infektion. En ultra-
ljudsundersökning av buk, lever och gall-
vägar utfaller utan anmärkning. 

Förlopp
Patienten inläggs på intensivvårdsavdel-
ning och intuberas strax efter ankomst 
dit pga respiratorisk insufficens. Inotropt 
stöd krävs trots fortsatt vätsketillförsel. 
Upprepade blodgasanalyser visar snabbt 
progredierande metabol acidos, pH: 7,30-
7,15-7,10-6,99. Hb: 61-56-52-48 (tabell 1). 
Efter kontakt med hematologjouren på 
universitetssjukhuset i Uppsala, avstås en 
blodtransfusion, övertag till Uppsala pla-
neras. Endast fyra timmar efter ankomsten 
till Mora avlider dock patienten i protra-
herat, terapirefraktärt chocktillstånd.

En klinisk obduktion utförs 24 tim-
mar efter det att patienten avled. Man 
ser mycket långt framskridna autolytiska 
förändringar. Tydlig gasbildning förelig-
ger i framförallt lever och mjälte. Ingen 

distinkt abscess kan ses. Blododling visar 
riklig växt av Clostridium perfringens i 4/4 
flaskor (aeroba och anaeroba).

Klinisk reflektion/sidenote: Denna pa-
tient var icke rökare, i anamnesen inga 
genomgångna operationer eller trauma, 
ingen anamnes eller ärftlighet avseende 
immundefekter, cancer eller diabetes mel-
litus. Patienten hade varierande avförings-
vanor sedan minst 10 år tillbaka, utan att 
någon diagnos hade kunnat fastställas.

Fem dagar före insjuknandet besökte 
patienten sin vårdcentral på grund av en 
diffus obehagskänsla till vänster i buken 
och då var den kliniska undersökningen 
samt labstatus normal.

Den exakta smittokällan för patientens 
Clostridium perfringens-sepsis är oklar. 
Det kan finnas ett samband med patien-
tens subakuta bukbesvär.

Diskussion: Clostridium perfringens är 
en obligatorisk anaerob sporbildande 
grampositiv stav i vår omgivning. Jorden 
har den högsta tätheten av sådana organis-
mer som även har identifierats i tarmens 
normalflora samt i mindre grad hudflora 
och vaginalflora. Den orsakar ett fåtal fall 
av matförgiftning, men är mest känd för att 
den är bland bakterierna som orsakar gas-
brand. Clostridium perfringens kan ibland 
även påvisas i postoperativa bukinfektio-

Sepsis med massiv hemolys 
(Clostridium perfringens)

Laboratorievärden med tilltagande acidos och sjunkande Hb.
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ner och sårinfektioner. Riskfaktorer för in-
fektion är immunsuppression, cancer, di-
alyskrävande terminal njursvikt, diabetes 
mellitus samt akut trauma eller operation 
av urogenitala strukurer och magtarmka-
nalen. 

Clostridium perfringens producerar flera 
exotoxiner . Av dessa har Alfa-toxin samt 
Lecitinas förmågan att förstöra erytro-
cytmembranet och orsaka en sfärocytos 
och intravasal hemolys (DAT negativ). 
Sepsis och hemolys orsakade av Clostri-
dium perfringens är ett sällsynt men livs-
hotande tillstånd med dyster prognos, inte 
minst på grund av akut multiorgansvikt. 
Den rapporterade dödligheten varierar 
mellan 70-97 % och patienten avlider då 
oftast inom 24 timmar, vilket beror på att 
bakteriens fördubblingstid under septiska 
villkor är bara 7 minuter (således min: 0-7-
14-21-28-35 och antal Clostridiae: 1x-2x-
4x-8x-16x-32x).

Tidig diagnos och behandling är helt 
avgörande och i fall med sepsis och mas-
siv hemolys ska Clostridium perfringens 
misstänkas och behandlas tills annan or-
sak är bekräftad. Höga doser av intravenös 
Metronidazol och Klindamycin eller Peni-
cillin samt akut operativ åtgärd om lokal 
infektionskälla kan identifieras är de re-
kommenderade åtgärderna. Utbytestrans-
fusion kan prövas i sådana fall i syfte att 
eventuellt förbättra prognosen.

Georgios Koilias
ST läkare internmedicin

medicinkliniken Mora Lasarett

Sascha Wagner
Överläkare internmedicin-kardiologi 

medicinkliniken Mora Lasarett
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Clostridium perfringens på blodagarplatta

Clostridium perfringens – grampositiva stavar. De rödfärgade stavarna är icke viabla bakterier.  
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Jag har nu haft förmånen att vara ut-
bildningsansvarig i styrelsen under 
snart en mandatperiod, ett mycket ro-
ligt och givande uppdrag.

Under året som kommer anord-
nar jag SILFs sedvanliga vår- och 
höstutbildning: 

Vårens utbildning blir en repris på fjol-
årets uppskattade kurs om Endokardit och 
hålls i år på Ulfsunda slott i Bromma, 19 – 
21 mars, se annons i detta nummer av tid-
ningen för fler detaljer. Kursen är fullteck-
nad men avhopp förekommer nästan varje 
kurs så är du ännu inte anmäld men vill gå 
kontakta Maria Menonen för en plats på 
reservlistan.

Till hösten blir det med största sanno-
likhet ännu en omgång av kursen om Anti-
biotika och antibiotikaresistens. Hittills 

har 85 medlemmar gått kursen men uti-
från ämnets aktualitet och betydelse har 
styrelsen beslutat att ge denna kurs vid ett 
tredje tillfälle, 22 – 23 oktober 2018. An-
nons kommer i Infektionsläkaren nr 2. 

Tvådagarsutbildningen om HIV riktad 
till sena ST och specialister som ännu inte 
själv handlägger HIV-patienter, HIV – en 
grundkurs, vilken hölls i början av 2017 
kommer åter i början av 2019. 

Efter ovanstående planering är bladet 
oskrivet och nu vill styrelsen och jag ha er 
hjälp. Vilka ämnen vill ni ha belysta? Vad 
saknas, vad känns angeläget, vad är ni ny-
fikna på? Hör av er till mig eller någon an-
nan i styrelsen med förslag. 

Maria Furberg
maria.furberg@umu.se

Upprop

Nu planeras en ny revidering av vård-
programmet för sepsis och program-
gruppen efterlyser nya medlemmar.

Nomineringar 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 fem 
år i taget. Vid inval i programgruppen är 

målet att försöka uppnå en representativ 
geografisk spridning och jämn könsför-
delning parallellt med hög vetenskaplig 
kompetens och omfattande klinisk erfa-
renhet samtidigt som gruppmedlemmars 
kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. 

Nya gruppmedlemmar bör innan inträ-
de i programgruppen ha godkännande av 
respektive klinikchef för deltagande med 
avsatt tid för möten.

Intresseanmälningar skickas till styrel-

sens vice ordförande Anna Grahn (kon-
taktuppgifter finns på infektion.net) se-
nast den 2018-03-01. 

För mer information, kontakta samman-
kallande för programgruppen, patrik.gil-
le-johnson@sll.se.

Patrik Gille-Johnson
Danderyds sjukhus

Kursupprop från styrelsen

Deltagande i sepsisgruppen
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I den sena hösten 2017disputerades 
två avhandlingar i Göteborg, varav Lars 
Ljungström stod som författare och re-
spondent till en intressant avhandling 
rörande sepsis, ett av de verkligt cen-
trala kliniska tillstånden inom infek-
tionsmedicinen, Lars har visat att det 
är av stort värde att studera den lokala 
förekomsten av och förhållandena för 
diagnostik och behandling vid dessa 
ibland mycket allvarliga tillstånd.

På de flesta håll i Sverige har vi idag så 
kallade sepsislarm, dvs patienter som 
uppfyller vissa kriterier antingen re-

dan prehospitalt, i ambulansen eller efter 
ankomst till akuten, tas om hand enligt 
ett strikt standardiserat schema med syr-
gas och vätska initialt samt provtagningar 
och mycket snabbt insättande av antibioti-
kabehandling. Detta visar sig rädda liv, ju 
snabbare den specifika korrekta behand-
lingen ges desto gynnsammare blir prog-
nosen.

Lars skriver i sin avhandling att sepsis 
uppskattas orsaka 30 miljoner sjukdoms-
fall och 6 miljoner dödsfall årligen i värl-
den. För att minska sjuklighet och död-
lighet är det av största vikt att identifiera 
sepsis så snabbt som möjligt och att tidigt 
ge effektiv antibiotikabehandling. Sedan 
2016 definieras sepsis som ”livshotande 
organsvikt orsakad av ett felreglerat im-
munologiskt svar på en infektion” (Sep-

sis-3). Tidigare kallades infektion med 
organsvikt för ”svår sepsis”, vilket var den 
gällande definitionen när Lars studie ge-
nomfördes. Helt sannolikt ter sig skåning-
arna lika västgötarna vad gäller sepsis, 
men sedan återstår att se hur diagnostiken 
utfaller, vilka parametrar som eventuellt 
korrelerar till svår sjukdom och mortalitet 
och på vilka sätt andra svårt sjuka, icke-in-
fekterade patienter skiljer sig från dem 
med sepsis. 

Jonatan Tillander försvarade sin av-
handling rörande skelettintegration av ti-
tanimplantat efter amputation den 16 no- 
vember. Tandimplantat har länge använts 
och är kända för en bred allmänhet, och 
det var länge sedan vi kunde lyssna till 
presentationer med imponerande mängd 
gammaldags diabilder med Brånemarks, 
i Sverige banbrytande, resultat av desam-
ma. Sannolikt är det betydligt färre som 
personligen är bekanta med metoden att 
använda en fast osseointegrerad ”skruv” 
vid förlust av extremiteter på vilken pro-
tesen anbringas externt. Denna metod kan 
utnyttjas t.ex. när extern protes inte fung-
erar. Jonatan har undersökt mängden av 
och vilka bakterier som förekommer på 
olika avstånd från den hudpenetrerande 
delen av protesen, identifierat bakterier 
från vävnad vid djup infektion/osteit och 
deras biofilmsproducerande förmåga. I 
likhet med vad vi ser vid ledprotesinfek-
tioner dominerar stafylokockerna följt av 
enterokocker, men även E.coli och proteus 

förekommer vid djup infektion. Risken 
att drabbas av infektion ökar dessvärre 
ju längre tid som gått efter insättande av 
implantatet, vilket är ett problem då den-
na typ av protesförsörjning planeras vara 
en livslång lösning för patienten. För tan-
dimplantat har man räknat med en livs-
längd på ca 15 år, således hoppas man att 
det är först i hög ålder behovet av byte 
uppkommer. Det i avhandlingen ingående 
arbete rörande biofilmsbildning bekräftar 
att ju mer biofilmsproduktion, desto högre 
antibiotika-koncentration krävs för avdöd-
ning av bakterierna och MIC-värden för 
bakterier i biofilm är av största vikt att ana-
lysera då de är mångdubbelt högre än för 
planktoniska bakterier. De ännu ganska få 
extremitetsimplantat som utförts är dset i 
jämförelse med den oerhörda mängd den-
tala implantet som varje år görs förvånan-
de få käkosteiter med tanke på den enorma 
mängd bakterier vi har i munhålan. Dock 
är tänderna och deras infästningar en av 
få kroppsdelar där en separat yrkeskår 
handlägger patienterna varför proble-
met naturligtvis kan vara större än läkare 
uppmärksammar. Det finns således många 
aspekter av främmandekroppsproblem, 
något vi i vårdprogramgruppen rörande 
led-och skelettinfektioner diskuterar in-
tensivt och under många, långa dagar med 
målet en reviderad version under våren 
2018. Varje ny publikation med spännande 
resultat är alltså som Jonatans, och medar-
betare, sådana av särskilt stort intresse för 
oss i gruppen. Att få sprida kunskap om 
forskningen i Sverige bl.a. via dessa referat 
av stor vikt. Jag ser därför fram emot fler 
avhandlingsreferat i tidningen på: cecilia.
ryden@med.lu.se nyss hemmavid i Uppsa-
la där vinterfrosten gnistrade i solen, med-
an snödropparna slår ut i Skåne, en tröst i 
den synnerligen blöta hösten och vintern 
denna säsong. Lars berättar att han nu 
reser nu söderöver, närmare bestämt till 
Kenya för att arbeta med HIV liksom han 
gjort under de senaste 10-talet år. Allt gott 
inför framtida arbete, och hoppas fortsätt-
ning följer med nya studier inom den med-
icinska vetenskapen för er båda två!

Cecilia Rydén

Avhandlingar

Avhandlingar om sepsis och 
skelettinfektioner från V. Götaland
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Infektionsläkaren Jonatan Tillander, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra, försvarade den 16 november 
2017 sin avhandling med titel Infec-
tions associated with percutaneous 
osseointegrated titanium implants for 
limb prostheses, med Bo Söderquist, 
Professor vid Örebro Universitet som 
opponent

Osseointegration innebär en direkt 
ben-implantatförankring som till-
låter överföring av laster. Fram-

gångsrika tillämpningar utgörs av orala 
implantat, hörapparater, och ansikts- och 
extremitetsproteser.

En del lårbensamputerade patienter kan 
inte använda hylsprotes på grund av hud-
problem orsakade av proteshylsan eller för 
kort/malformerad stump. Benförankrade 
implantat som fäste för en yttre protes kan 
då vara ett alternativ. Forskning visar ökad 
funktion, komfort och livskvalitet jämfört 
med hylsprotes. Metoden omfattar två 
kirurgiska ingrepp. Först sätts en gängad 
titancylinder in i rörbenets märghåla var-
efter huden sluts. Efter en inläkningspe-
riod ansluts ett hudpenetrerande fäste till 
vilket protesen kan kopplas. Alla implan-
tat, i synnerhet de som bryter kroppens 
naturliga barriärer medför en ökad risk för 
infektion. 

Vid kronisk infektion, framförallt i när-
varo av främmande material, bildar bakte-
rier så kallad biofilm, motståndskraftiga 
samhällen, som gör infektionerna svårbe-
handlade. Akuta skelettinfektioner orsa-
kas främst av Staphylococcus aureus som 
har en mycket god förmåga att kolonisera 
skadad hud och infektera underliggande 
vävnad. De koagulasnegativa stafylokock-
erna utgör en viktig del av hudfloran och 
är, trots ringa sjukdomsalstrande förmå-
ga, vanligt förekommande vid implan-
tat-infektioner till följd av god förmåga att 
vidhäfta och bilda biofilm. Kolonisation 
av implantat och vävnader kan ske i sam-
band med operation, via hudöppningen 
eller blodburet. I denna avhandling har 
för första gången infektioner studerats i 
anslutning till osseointegrerade implan-
tat för behandling av lårbensamputerade 
patienter. Förekomst av implantatassocie-
rad osteomyelit (benröta) har studerats 
prospektivt (39 patienter) och retrospek-
tivt (96 patienter). Infektionsförekomsten 

ökade från 5 till 18 % hos patienter som 
följdes över en treårsperiod. Risken för 
osteomyelit och behov av att avlägsna im-
plantatet inom en tioårsperiod var 20 % 
respektive 9 % till följd av osteomyelit, 
vilka orsakades främst av Staphylococcus 
aureus men också av enterokocker och ko-
agulasnegativa stafylokocker. 

En majoritet av bakterierna bildade 
biofilm med kraftigt förhöjd motstånds-
kraft mot antibiotika. En ny metod för att 
studera antibiotikakänslighet hos de iso-
lerade bakterierna testades. Konservativ 
behandling med enbart antibiotika ledde 
till läkning av infektionen hos ca 1/3 av pa-
tienterna. 

Trots risken för infektioner bedöms me-
toden vara till fördel för många av patien-
terna. Den ökade risken för osteomyelit 
över tid kräver dock i) noggrant patientur-
val och patientinformation om långtidsris-
ken, ii) fler studier av infektionskontroll, 
iii) förbättrad diagnostik och behandling 
med hänsyn till biofilm och iv) eventuell 
lokal administration av antibiotika vilket 
sannolikt är möjligt med denna implantat-
behandlingsmetod.

Avhandlingen baseras på följande del-
arbeten:
1. Tillander J, Hagberg K, Hagberg L, Bråne-

mark R. Osseointegrated Titanium Implants 
for Limb Prostheses Attachments: Infectious 
Complications. Clin Orthop Relat Res (2010) 

468: 2781. DOI 10,1007/s11999-010- 1370-0 
2. Zaborowska, M, Tillander, J, Brånemark, R, 

Hagberg, L, Thomsen, P, Trobos, M 2016. Bi-
ofilm formation and antimicrobial suscepti-
bility of staphylococci and enterococci from 
osteomyelitis associated with percutaneous 
orthopaedic implants. J Biomed Mater Res 
Part B 2016:00B:000–000. 

3. Tillander J, Hagberg K, Berlin Ö, Hagberg L, 
Brånemark R. Osteomyelitis Risk in Patients 
with Transfemoral Amputations Treated 
with Osseointegration Prostheses. Clin Ort-
hop Relat Res DOI 10,1007/s11999-017-5507-2 

4. Tillander J, Hagberg L, Brånemark R. Pos-
sible to cure osteomyelitis with retention of 
osseointegrated femoral implants. Submitted 

2017. 

Kort om mig
Jag heter Jonatan Tillander och är sedan 
2006 anställd vid Infektionskliniken Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Östra och 
specialist sedan 2011. Är utöver detta, till-
sammans med min fru Linda som är barn-
morska, stolt och trött förälder till fyra 
fantastiska barn. Knöts 2009 av min hu-
vudhandledare Lars Hagberg till en studie 
av bakterieförekomst och infektionsfrek-
vens kring benförankrade och hudpene-
trerande amputationsproteser. 

Detta utmynnade i en avhandling med 
tydlig klinisk tyngdpunkt, men en studie 
av biofilms-förekomst och behandlings-
utfall ingick också. Biofilmsstudien som 
gjorts tillsammans med forskare vid avdel-
ningen för biomaterial tjänar som start-
punkt för mer omfattande projekt kring 
biofilm och ortopediska implantat. 

Under doktorandtiden har jag arbetat 
mycket kliniskt med skelett- och protes-
leds-infektioner, och även varit delansva-
rig för tuberkulosvården på vår klinik. 
Samarbetet med ortopedin kommer under 
våren fördjupas genom en nystartad infek-
tionsortopedisk avdelning på Sahlgrenska 
Universitetskliniken, Mölndal. 

Förhoppningsvis finns där goda möjlig-
heter till klinisk forskning i ett fält med 
stort lidande för pa tienten och höga kost-
nader för samhället.

Osseointegration och infektioner

Jonatan Tillander



Infektionsläkaren 1 · 18   37

Infektionsveckan



     Infektionsläkaren 1 · 1838

Avhandlingar

Lars Ljungström försvarade sin avhand- 
ling den åttonde december med Jan 
Sjölin som fakultetsopponent. Rune 
Andersson har varit huvudhandledare 
och Gunnar Jacobson samt Lars Hag-
berg bihandledare under avhandlings-
arbetet.

Sepsis förekommer inom alla speciali-
teter i sjukvården men det finns ingen 
bra uppskattning av hur vanligt det 

är i en viss, geografiskt avgränsad befolk-
ningsgrupp. Syftet med denna studie var 
att undersöka förekomsten av sepsis/svår 
sepsis bland vuxna >18 år i Skaraborg, risk-
faktorer för att insjukna respektive avlida, 
samt att undersöka metoder för att snabbt 
kunna identifiera sepsis. Studieperioden 
omfattade 9 månader från september 2011 
till och med juni 2012.

I avhandlingens första delstudie under-
söktes alla vuxna patienter som behand-
lades med antibiotika intravenöst, 2196 
personer under 9 månader, vilka lades in 
på sjukhusen i Skövde och Lidköping av-
seende förekomst eller utveckling av svår 
sepsis under de första 48 timmarna efter 
ankomst till sjukhuset, enligt de rådande 
svenska definitionerna från 2011. Då det 
2016 kommit en ny internationell defini-
tion och nya kriterier (Sepsis-3) utvärde-
rades även dessa. Utifrån de svenska kri-
terierna från 2011 fann vi att 276/100 000 
invånare i Skaraborgs län årligen insjuknat 
i svår sepsis med en 28-dagars mortalitet 
på 25 %. Riskfaktorer för insjuknande var 
hög ålder, >85 år, cardiovaskulär sjukdom 
samt diabetes, och för 28-dagars död för-
utom hög ålder även nedsatt njur-, lung- 
respektive cerebral funktion. Tillämpning 
av 2016 års kriterier visade att 856/100 
000 vuxna årligen insjuknade i sepsis och 
att dödligheten inom 28-dagar var 12 %.

I den andra delstudien jämfördes utfal-
let av odling jämfört med multiplex-PCR 
i 383 blododlingsflaskor under en 6-veck-
orsperiod. Resultatet visade att PCR-me-
toden  tillförde diagnostiskt värde då bak-
terier identifierades vilka inte växte ut i 
blododlingarna, således kompletterar me-
toderna, men ersätter inte, varandra.

I den tredje studien utvärderades virus-
fynd med PCR från näsprov hos patien-
ter med misstänkt sepsis under vintern 
2012. Vi fann att virusinfektioner, främst 
influensa A men även humant metapneu-

movirus och RS-virus, var vanligare före-
kommande bland patienter med misstänkt 
sepsis än vad behandlande läkare bedömt 
kliniskt. Dubbelinfektioner med både vi-
rus och bakterier förkom, framför allt hos 
personer med lunginflammation.

I den fjärde studien utvärderades markö-
rer såsom C-reaktivt protein (CRP), procal-
citonin, neutrofil/lymfocytkvot (NL-kvot) 
samt laktat hos 1572 patienter med miss-
tänkt sepsis för identifiering av svåra in-
fektioner. Vid bakteriell sepsis var PCT 
och NL-kvoten likvärdiga som diagnostis-
ka markörer för allvarlighetsgrad av sep-
sis, medan de svårast sjuka kunde identi-
fieras bäst om 3 eller 4 av de undersökta 
biomarkörerna var förhöjda. Inget enskilt 
prov var riktigt bra, men kombinationen 
av laktat, CRP och NL-kvot  resulterade i 
ökad möjlighet att kunna upptäcka patien-
ter med svår sepsis i behov av snabbt in-
sättande av effektiv antibiotikabehandling.

I den femte studien, utförd i Borås, ut-
värderades användbarheten av sex speci-
fika sepsis-symtom (feber, andnöd, förvir-
ring, smärta, muskelsvaghet och kräkning/
diarré) för att tidigt identifiera patienter 
med svår sepsis. Förekomst av mer än tre 
av dessa symtom var starkt kopplade till 
svår sepsis, där andnöd och förvirring var 
av särskilt stor betydelse.

Slutsatsen av studierna visade att med 
2011 års definition av svår sepsis kunde 
patienter med svår sepsis och hög mortali-
tetsrisk skiljas från dem med lägre risk för 
fatal utgång av sjukdomen.

Ingående arbeten
1. Ljungström L, Andersson R, Jacobsson G. 

(2017). The epidemiology and outcome of 
severe sepsis and septic shock in Skaraborg, 
Sweden. A population based study. Manus-
cript. 

2. Ljungström L, Enroth H, Claesson BE, Ove-
myr I, Karlsson J, Fröberg B, Bordin AK, 
Pernestid AK, Jacobsson G, Andersson R, 
Karlsson D. (2015). Clinical evaluation of 
commercial nucleic acid amplification tests 
in pa- tients with suspected sepsis. BMC In-
fectious Diseases, 15(1), 199. 

3. Ljungström LR, Jacobsson G, Claesson BE, 
Andersson R, & Enroth H. (2017). Respira-
tory viral infections are underdiagnosed in 
patients with suspected sepsis. European 
Journal of Clinical Microbiology & In- fectio-
us Diseases, 36(10), 1767-1776. DOI 10.1007/
s10096-017-2990-z 

4. Ljungström L, Pernestig AK, Jacobsson G, 
Andersson R, Usener B, & Tile- vik D. (2017). 
Diagnostic accuracy of procalcitonin, neut-
rophil-lympho- cyte count ratio, C-reactive 

protein, and lactate in patients with sus- 
pected bacterial sepsis. PLoS One, 12(7), 
e0181704. 

5. Edman-Wallér J, Ljungström L, Jacobsson G, 
Andersson R, & Werner M. (2016). Systemic 
symptoms predict presence or development 
of severe sepsis and septic shock. Infectious 
Diseases, 48(3), 209-214. 

Kort om mig
Jag är urskaraborgare, liksom min hustru 
som är barnpsykolog. Tillsammans har vi 
4 vuxna barn. Studerade medicin i Göte-
borg 1978-83. Gjorde AT i Mölndal, ST i 
infektionssjukdomar i Skövde 1987-1990. 

Har alltid varit intresserad av svåra bak-
teriella infektioner ffa efter ett tragiskt fall 
med meningokocksepsis 2002. 

Resultatet blev BAS 90-30-90, en mängd 
föreläsningar för personal på Skaraborgs 
Sjukhus inklusive ambulansen genom 
åren. 

Har sedan 2008 också deltagit i Infek-
tionsläkarföreningens programgrupp om 
sepsis, vilket varit mycket givande. Via 
uppmuntran från Rune Andersson ledde 
intresset vidare till en epidemiologisk stu-
die 2011-12 på Skaraborgs befolkning av-
seende förekomsten av samhällsförvärvad 
svår sepsis, där vi utvärderade de svenska 
kriterierna från 2011. 

Så småningom ledde det också till en av-
handling den 8 december 2017 i Göteborg 
med prof. Jan Sjölin, Uppsala, som oppo-
nent.

Studier om sepsis

Lars Ljungström
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Organ
Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarför-
eningen
 
Tid 
2017-10-19 08:00-12:00
 
Plats
Vår Gård, Saltsjöbaden Stockholm
 
Närvarande
Göran Günther ordf.
Anna Grahn
Jens Eriksson
Maria Furberg
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Lena-Maria Söder
Ulf Ryding
Thomas Ahlkvist (adjungerad§ 10)

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade 
mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföran-
den valdes Ulf Ryding

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsein-
ternatet den 23–25 augusti 2017 godkän-
des. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Chefsmötet: Programdiskussion och pla-
nering. Folkhälsomyndigheten och jord-
bruksverket kommer anordna hearing om 
AB-resistens 17-11-17. Maria Furberg delta-
ger för SILF. SLF-Representantskap-Spe-
cialitetsföreningarna. 17-11-07. Maria Fur-
berg deltager från SILF
Folkhälsomyndigheten: Fråga om uppda-
tering och vidareutveckling av vårdpro-
gram för tuberkulos. Frågan tas med till 
SILFs chefsmöte.
Platinea: Information från Josef Järhult, 
Uppsala. Idén med PLATINEA är att ska-
pa en plattform/mötesplats där akademi, 
vård och industri kan mötas för att säkra 
tillgång till, och utveckling av, existerande 
antibiotika. Tanken är att kunna förebygga 
och undvika fler ”Cedax-situationer”, men 
också att på sikt kunna bidra till att re-
dan existerande antibiotika utvecklas tex 
i form av nya formuleringar och kliniska 
studier för mer optimal användning. 

Josef Järhult får uppdraget representera 
SILF i detta sammanhang. Återrapport 
planeras.
Folkhälsomyndighetens referensgrupp om 
vacciner: På SILF-mandat: Rose-Marie 
Carlsson (ordinarie) och Charlotta Ryd-
gård (suppl.). Många viktiga frågor av-
handlas i detta forum, Planeras artikel i 
Infektionsläkaren. Beslut om att utse Ro-
se-Marie Carlsson och Charlotta Rydgård 
att representera SILF under ytterligare en 
mandatperiod
Remisser: Kunskapsbaserad och jämlik 
vård - Förutsättningar för en lärande häl-
so- och sjukvård (2017:48). Styrelsen har 
besvarat remiss.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, 
Remiss: Utökade möjligheter till utbyte 
av läkemedel (Ds 2017:29). Remissvar för 
SILF utformat av Bengt Ljungberg, Lund
Inga nya inkomna remisser.

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Måns-
son. FM har deltagit i möte i Göteborg med 
Mediahuset AB: Layoutfrågor och förbätt-
ringar beträffande bildsättning har disku-
terats.
Tidningen: Förslag att i tidningen tydlig-
göra vilka som sitter i styrelsen och de-
ras funktion genom att lägga till bild och 
kontaktinfo i Infektionsläkaren. Huvud-
artikel i kommande nummer kommer att 
handla om hur man i Stockholm arbetat 
med patientflöden och värdebaserad vård. 
Ola Weiland ger en historisk exposé kring 
hepatit C i Sverige. Försök att hitta ny 

kvinnlig krönikör. Nästa deadline 1/11 och 
utskick 9/12. Kommande deadline resp. 
publikationsdatum: 19/1/26/2, 6/4/9/5, 
7/9/15/10, 16/11/19/12
Hemsidan: Diskussion och genomgång av 
nya hemsidan. Layoutförbättringar. Ny 
inloggningsfunktion. Styrelsefunktion för 
arkivering.
Beslutspunkt: Varje funktion i styrelsen 
ser över dokument och arbetsbeskrivning-
ar kring sin funktion. Läggs till arkiv för 
att underlätta överlämning av uppdrag och 
intern ansvarsfördelning.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregist-
ren, Anna Grahn. Vårdprogram för CDI 
har tagit fram och ligger nu på infektion.
net. Programgrupper: Diskussion kring 
tillsättning och formalia kring vårdpro-
gramsgrupper. Uppdatering av vårdpro-
gram UVI planeras. Torsten Sandberg 
sammankallande. Möjlighet att rekrytera 
nya medlemmar till programkomittén. 
Annons i infektionsläkaren om detta. 
Vårdprogramsgruppen för sepsis planerar 
rekyrytering/nominering.
Kvalitetsregistren: Högre täckningsgrad 
önskvärt. Fråga att arbeta med framåt. 
Diskussion kring hur användning av data 
i kvalitetsregistren hanteras. Huvudman 
är idag ansvarig för kvalitetsregister, Kom-
mande krav på certifiering och kvalitets-
säkring. God grundtanke, men kan skapa 
problem för relativt små register som de 
inom SILF.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och 

Protokoll 

Protokoll
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SPUK. Fallseminarie planeras 27–28/8 
2018. Kursort ej fastställd.
Ungt forum: Under infektionsveckan. 
Tema feberutredning/oklar feber fyra tim-
mar enligt tidigare planering.
UEMS: Rekrytering fortgår av lämpliga 
kandidater.

§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 
Anita Hällgren och Thomas Ahlkvist 
Infektionsveckan: Thomas Ahlkvist rap-
porterade om lokala planeringen av infek-
tionsveckan i Karlstad. Ekonomi i balans. 
Förmöte med företagsrepresentanter som 
varit positivt. Genomgång av planering av 
infektionsveckan 2018. Möte Karlstad 17-
09-05. Planering kring program i samråd 
med mikrobiologerna. Flera bra föreläsare 
har tackat ja. Infektionsveckan 2020: Posi-
tivt förhandsbesked från Halmstad. Justus 
Ström föreläsning: Lars Hagberg har ut-
setts till årets föreläsare 2018.
Remisser: Socialdepartementet: Nästa steg 
mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017). Be-
svaras ej efter samråd i styrelsen.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Fur-
berg
Höstkurs: Antibiotika och antibiotikare-
sistens 23-24/10
Vårkurs: Endokardit 19-21, 2018
Kommande kurser: Diskussionspunkt. TB? 
Kirurgiska infektioner? HIV?, Sepsis?

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ry-
ding
Nya medlemmar: Linn Hermansson ST-lä-
kare, Göteborg, Karin Rystedt ST-läkare, 
Skövde, Peter Eriksson Specialistläkare, 
Karolinska universitetssjukhuset Stock-
holm. Emma Aspelin ST-läkare Falun, Gö-
ran Eriksson ST-läkare Falun, Cecilia Löf-
gren Specialistläkare Helsingborg
Delårsbokslut: Ekonomin är god. 
Internat: Diskussion kring kommande in-
ternat augusti 2018.
Gåvor: Ingen generell policy. Provas av 
styrelsen i fall från fall.

§ 13 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
 
§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Jens Eriksson
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Ulf Ryding
Protokolljusterare

Kallelse till
årsmöte SILF

Protokoll

Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 17-18
på Infektionsveckan i Karlstad

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-2018.
9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse gällande 2017 års bokslut. Fråga 

om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Val.
• Styrelsen
• Revisorer för verksamhetsåret 2018-2019: 2 ordinarie, 1 

suppleant.
• Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år: 

2 ordinarie, 2 suppleanter.
• Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i 

Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
• Val av 1 ledamot till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2018.
13. Verksamheten år 2018-2019
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Välkomna! 

Jens Eriksson
facklig sekreterare
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Protokoll

Organ
Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarför-
eningen

Tid 
2017-12-05
 
Plats
Telefonmöte
 
Närvarande
Anna Grahn
Jens Eriksson
Maria Furberg
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Lena-Maria Söder
Ulf Ryding

Förhinder
Göran Günther ordf.

§ 1 Vice ordförande Anna Grahn öppnade 
mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföran-
den valdes Lena Maria Söder

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Ordförandes ärenden, Göran Günther/
företräds av Anna Grahn. SILF håller sig 
uppdaterade när det gäller nomineringar-
na till den nationella kunskapsstyrnings-
gruppen (SKL).
 
§ 5 Facklige sekreterarens ärenden, Jens 
Eriksson
Remiss: SOU 2017:76 Enhetliga priser på 
receptbelagda läkemedel. Beslut om svar 
på kommande styrelsemöte.

§ 6 Redaktörens ärenden, Fredrik Måns-
son
Infektionsläkaren:  Nästa deadline är 19/1 
för nummer som utkommer 26/2. Huvud-
artikel i kommande nummer (9/12) kom-
mer att handla om hur man i Stockholm 
arbetat med patientflöden och värdeba-
serad vård. Ola Weiland ger en historisk 
exposé kring hepatit C i Sverige. Tidiga-
re planerad artikel om värdebaserad vård 
planeras till Infektionsläkaren nr 1 2018. 
Nästa deadline är 19/1 för nummer 1-2018 
som utkommer 26/2
Hemsidan: Nya hemsidan är fortsatt un-

der utveckling med målet att vara klar 
till början av 2018. Vetenskaplig sekre-
terare inkommer med information kring 
Infektionsveckan samt uppdateringar av 
kongresskalender. Alla protokoll har inte 
lagts upp på hemsidan. Vi beslutar att den 
facklige sekreteraren ser till att protokoll 
efter justering skickas till Media-huset för 
upplägg på hemsidan. Även översyn kring 
bättre transparens kring protokoll och 
aktuella remissvar som bör läggas upp på 
hemsidan så att medlemmarna enkelt kan 
läsa dessa. 

§ 7 Programgrupper och kvalitetsre-
gistren, Anna Grahn. Förtydligande av 
processen kring förslag och skapande av 
nya vårdprogram och vårdprogramsgrup-
per. Läggs i anslutning till vårdprogram 
på hemsida. "SILF:s styrelse eller andra 
intresserade kan förslå nya ämnen till 
vårdprogram. SILF:s styrelse tar sedan 
ställning till om ett nytt vårdprogram bör 
formuleras och presenterar ett färdigt för-
slag på SILF:s årsmöte för beslut"
Programgrupper: UVI: Inga nominering-
ar har inkommit. Vidare diskussion med 
sammankallande Torsten Sandberg samt 
brev till klinikchefer planeras.
Kvalitetsregistren: Till vårmötet planeras 
en presentation kring kvalitetsregistren. 
Huvudansvarig Per Arneborn, för patien-

tenkäten vid bakteriell meningit: Maria 
Sjöberg, för endokarditregistret: Lars 
Olaison samt för pneumoniregistret: Pon-
tus Naucler. Information kring kvalitetsre-
gistren kommer utformas av Anna Grahn 
och Per Arneborn och publiceras i infek-
tionsläkaren.

§ 8 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK, Lena-Maria Söder. Fallseminarie 
planeras 27–28/8 2018. Växjö, Teleborgs 
Slott.
Ungt forum: Under infektionsveckan. 
Tema feberutredning/oklar feber Rekryte-
ring av föreläsare pågår. Diskussion kring 
frågan om obligatorisk randning för ST-lä-
kare inom primärvården. Frågan har varit 
aktuell i bl.a. västra götalandsregionen. 
Fråga från sjukhusläkaren om SILF:s håll-
ning i frågan. SPUK uppdras att formulera 
svar.

§9 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 
Anita Hällgren 
Infektionsveckan 2018: Diskussion kring 
program Infektionsveckan 2020. Halm-
stad kan ej anordna mötet pga. att man 
inte kan ordna kongresslokal. Diskussion 
kring alternativa arrangörer. Infektions-
veckan 2022. Halmstad ombeds arbeta vi-
dare på uppdraget
Kongressbyrå: Samarbetsgruppen för In-

Protokoll 
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Protokoll

fektionsveckan och mikrobiologiskt vår-
möte har begärt in offerter PCO till för 
infektionsveckan 2019. Efter prövning har 
beslut tagits att förorda kongressbyrån 
Commee. Frågan gäller om SILF under-
stödjer detta.
Beslut: Att stödja beslutet som tagits i sam-
verkansgruppen.
Remisser: Från SLS: Bastjänstgöring för 
läkare (DS 2017:56) SILF förbereder svar 
på remiss.
Svenska läkarsällskapet: Info kring de an-
slag som finns att söka hos SLS. Informa-
tion i infektionsläkaren planeras. Diskus-
sion kring nomineringar till SLS styrelse.

§ 10 Utbildningsaktiviteter, Maria Fur-
berg. Höstkurs: Antibiotika och antibioti-
karesistens 23–24/10. Var fulltecknad med 
43 deltagare. Utvärdering 5,1 poäng av 6 
möjliga. Diskussion kring ytterligare kurs 
på detta tema alternativt nytt kurstema. 
Artikel planeras i infektionsläkaren.
Vårkurs: Endokardit 19–21, 2018. Kurs-
plats Ulfsunda slott. MF har deltagit för 
SILF på möte ”tvärsektoriell handlings-
plan mot antibiotikaresistens. Rapport 
från mötet till SILF:s arkiv. MF har delta-
git för SILF på specialitetsföreningarnas 
representantskap (läkarförbundet). Rap-
port från möte till SILF:s arkiv. Komman-
de möten för specialitetsföreningarna är 
10/4 samt 8/11.

§ 11 Rapport från skattmästaren, Ulf Ry-
ding
SPUR: Lipus utbetalar ersättning till SILF. 
Kommer att användas för utbildning av 
framtida SPUR-inspektörer.
Ekonomi: God, men preliminärt ett litet 
underskott 2017. 
Chölmöte 2018: Under planering. Mötes-
plats diskuterad.
Nya medlemmar: Pernilla Kihlberg, ST-lä-
kare, Örebro, Tobias Jakobsson, ST-läkare, 
Umeå 

§ 12 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
 

§ 13 Vice ordföranden förklarar mötet av-
slutat

Jens Eriksson
Facklig sekreterare

Anna Grahn
Vice ordförande

Lena-Maria Söder
Protokolljusterare

UNGT FORUM 
29 MAJ 2018  
 

Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte i Karlstad. SILF och SPUK välkomnar alla 
ST-läkare och underläkare inom infektionssjukdomar och klinisk 
mikrobiologi. 

Tema: Feberutredning 
Föreläsare: Charlotta Rydgård, Gunilla Persson, Sara Mörtberg 
Tid: 8.00-12.00 
Plats: Karlstad CCC 
Pris: Ingen kostnad för medlemmar i SILF eller FKM. 
Anmälan: Anmälan görs elektroniskt samtidigt som anmälan till 
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte.  
Önskas deltagande i enbart Ungt forum kan anmälan också göras 
till lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se.  
Ange vid anmälan ditt personnummer och om du går efter 2008 
eller 2015 års målbeskrivning för kursintyg. 
 
Varmt välkomna! 
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Nu går vi mot allt ljusare tider och 
längre dagar. Så här års brukar vi infek-
tionsläkare har fullt upp med att han-
tera utbrott och epidemier med calici 
och influensa.

Årets influensa har hittills varit gan-
ska mild när jag skriver detta i mit-
ten på januari. Men på vissa klini-

ker har man under vintern varit sysselsatta 
med ett annat utbrott. 

Riksnyheterna har rapporterat flitigt 
om mässlingsfallen i Västra Götaland. På 
infektionsklinikerna runt om i landet upp-
daterar vi rutinerna, ser över personalens 
vaccinationsstatus och försäkrar oss om 
tillgång till vaccin och immunoglobulin. 

Som yngre doktor som aldrig har träffat 
en patient med mässling måste jag upp-
datera mig på sjukdomens kliniska karak-
tär. Vad var nu inkubationstiden och hur 
ser egentligen morbilliforma utslag och 
Koplik’s spots ut? Diagnosen bör man ju 
i princip kunna ställa kliniskt men det är 
inte helt enkelt när det gäller sjukdomar 
som numera är så ovanliga att många av 
oss bara har läst om dem. Det är lätt att 
inse hur bred vår specialitet egentligen är. 
Otroligt många sjukdomar som man ald-
rig ens har stött på måste ständigt finnas 
i en infektionsjours bakhuvud. Det gäller 
inte bara de gamla barnsjukdomarna, utan 
också alla tropiska infektioner och ovanli-
ga agens som man bara ser hos immuns-
upprimerade.

Det breda differentialdiagnostiska tän-
kandet brukar också ge sig tillkänna när 
man på infektionsmottagningen träffar 
patienter med oklar feber. När de efter ex-
tensiv utredning i primärvården inte hit-
tar någon förklaring till patientens feber 
eller höga sänka kommer ofta en remiss 
till infektion. På vår klinik brukar vi tycka 
att det är perfekta patienter för nya ST-lä-
kare att träffa. Att kunna göra en feberut-
redning ingår i vår specialitet, även om det 
ofta mynnar ut i andra diagnoser än infek-
tioner. Och visst är det bra att träna på att 
tänka brett och fundera kring olika diag-
nosers sannolikhet utifrån epidemiologi 
och riskfaktorer. Men det är också svårt. 
Trots att jag delar ut feberdagböcker, tar 
serologier, blododlingar, malariatest, rönt-
gar och biopserar hittar jag inte alltid orsa-
ken till febern. Hur långt ska man gå innan 
man uteslutit det farliga eller behandlings-
bara? I vilken ordning ska man göra alla 
utredningar? Vilka differentialdiagnoser 
får man inte missa? 

På årets Ungt forum i samband med In-
fektionsveckan i Karlstad kommer ämnet 
feberutredning att avhandlas. Jag hoppas 
att ni finner temat intressant och att ni får 
möjlighet att åka. Jag vill också påminna 
om att det nu går att anmäla sig till Fallse-
minarium som kommer att hållas i Växjö 
i augusti. Annonser finner ni i tidningen 
och på infektion.net. Vi ses framöver!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

ST-läkare, infektionskliniken i Gävle
lena-maria.johansson.soder@

regiongavleborg.se

Mot ljusare tider

Yngreläkarspalten
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Krönika

Jag tillhör skaran med dåligt tålamod. 
Skaran med svårigheter att acceptera 
det enkla faktum att våra IT-system 
inte bara står i givakt för att läsa våra 
tankar, i syfte att uppfylla vår i stunden 
yttersta vilja.

Skaran som, trots insikten att Pasca-
linlogget inte tänker börja fungera 
bara för att vi väljer att begå fysiska 

övergrepp medelst misshandel, ändå står 
där och bankar enfaldigt på det oskyldiga 
datorchassit. Det är vi som inte förstår att 
artificiell intelligens skiter i oss.

Vi IT-naiva bröder och systrar utmär-
ker oss i vissa avseenden. Hanteringen av 
datormusen är ett exempel, där ett antal 
stereotypa beteendemönster förekommer. 
Klassikern är klickstormen. Den instinkti-
va uppfattningen att datorn nog inte för-
stod, eftersom man bara klickade en gång. 
Ett beteende som straffar sig, när det visar 
sig att det var slut på papper i skrivaren 
och man efter påfyllnad hysteriskt får för-
söka stoppa strömmen av de sjutton kopi-
orna på den intressanta artikeln, som man 
egentligen skämdes lite, å regnskogens 
vägnar, för att ens printa ut i ett exemplar. 

Den långa klicken är en annan variant. 
Där musföraren tycks tro att datorn bara 
behöver lite mer tid på sig för att uppfatta 
signalen, vilket leder till en förlängd och 
betydligt hårdare musklick, där klicka-
rens fingerblomma vitnar och klicken som 
regel avslutas med en liten knyck och ett 
grymtande ljud från klickaren själv. 

Musviftningen brukar vara dödsrycket 
som föregår kapitulation. En högfrekvent 
rörelse i sidled med alternerande riktning 
som vanligtvis signalerar någonting i stil 
med ”Neeeeej! Jag var ju precis färdig med 
mitt 9 minuter långa diktaaaat! Du kan inte 
stänga ner dig nu! Jag ska hämta på dagis, 
hinna handla till middagen ikväll och allt 
detta innan semifinalen av Let’s Dance! 
Snällaaaaaaa!!!” Musviftningen övergår 
som regel i chassimisshandel inom en kor-
tare tidsrymd. En tidsrymd som avgörs av 
bland annat blodsockernivå, stressnivå, 
antal kollegor i närheten, dessa kollegors 
inställning till modern teknik och hjälpvil-
ja samt (endast i jultider) antal under da-
gen ätna pepparkakor.

Då IT-system inte bryr sig ett dugg om 
varken middagsmat, dokusåpor eller regn-
skog uppstår här en konflikt. En konflikt 

mellan det dikotoma; 1:or och nollor och 
det labila; det mänskliga intellektet. En 
konflikt som vi alltid förlorar. Eller finns 
det något dokumenterat fall där en dator 
mitt i en klickstorm presenterat en pu-
sh-notis med budskapet: ”Sorry kompis, 
förlorade mig lite i läkemedelskretsarna så 
här på eftermiddagen. Återskapar ditt dik-
tat och som kompensation fyllde jag i en-
dokarditregistret när jag ändå var i farten. 
Här är ett recept på helsmarrig vegolasag-
ne till kvällen! Jag hejar på Anna Book för-
resten!”?

Nej, det finns såklart inte och det är 
därför vi måste byta strategi. För att våra 
hjärnor inte ska ätas upp av denna stän-
diga IT-frustration. Låt oss ta ett steg till-
baka och med vår existentiella hjärnhalva 
begrunda fenomenet. Vari består kampen 
att på hemortssjukhuset försöka förstå om 
det verkligen var en infektionskonsult på 
neurokirurgen som tyckte patienten skulle 
stå på meropenem, metronidazol och klin-
damycin samtidigt och i så fall på vilken 
grund? Vad liknar vi bäst vid försöket att få 

en överblick över patientens normala war-
farindoser, PK-värden och senaste warfa-
rinordinationer samtidigt?

Det perfekta dataspelet
Ser ni inte!? Upplägget är ju som hämtat 
ur det perfekta dataspelet!? Man befin-
ner sig i en mystisk värld där ingenting 
är självinstruerande. Hittar man de mest 
osynliga dörrarna öppnas möjligheten 
för avancemang. Framgång föregås av ett 
flertal misslyckanden och ett enda felsteg 
innebär omstart. 

Plötsligt uppenbarar sig en arbetsdag 
med, inte bara intressanta patientmöten 
och medicinska utmaningar. Plötsligt för-
vandlas våra största energitjuvar till en 
lek! Diskussionerna i fikarummet förbyts 
från blodtryckshöjande hets kring felak-
tiga ordinationsmallar i läkemedelsmo-
dulen till intensiva meningsutbyten med 
syfte att avlura samtalskamraten hemliga 
knep. 

Hur ska vi då med enkla medel åstad-
komma denna dopamindrivna arbetsvilja? 

Fantasier från en testmiljö
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Krönika

I vår region används Cosmic. Uppdate-
ringen till Cosmic R8.1 har krävt timslånga 
förberedelser i testmiljö. Dödligt uttråkad 
har jag fantiserat kring hur ett roligare 
journalsystem skulle se ut.

En humörslabil emoticon nere i vänstra 
hörnet som succesivt blir gladare och grö-
nare ju fler läkemedel man korrekt överför 
till ordinationslistan. Ett regn av guldg-
littrande stjärnor (gärna med ljudeffekt 
av typen klockspel) som sprids över skär-
men vid korrekt registrering av Pc-allergi 
med länk till relevant journalanteckning. 
En ”livsklocka” uppe i högra hörnet som 
börjar på 100 % och därefter tickar ner 
varje gång man trycker på vänster musk-
napp, innan målet är uppnått. En sorts 
speed-running genom journalsystemet, 
där minsta möjliga antal klick ger bevarad 
hälsa. 

Självklart det mest fundamentala: Bos-

sarna. I början den lite snällare Smineto-
manen som lätt besegras med korrekt 
ifyllda obligatoriska fält. Med stärkt själv-
känsla kastar man sig vidare i journalsys-
temets vindlingar tills KAD-gromifanten 
kikar fram runt hörnet. Här blir utmaning-
en att försöka utröna när sjutton patienten 
fick sin urinkateter och varför. Extraliv 
eller ammunition lockar den som försöker 
ta reda på huruvida dragningsförsök verk-
ligen gjorts efter utskrivning och varför 
katetern återinsatts. 

De som inte stupar här haltar vidare och 
möter snart Svevac-amöban. Ett fullstän-
digt vaccinationsschema efter splenek-
tomi på 5 minuter eller bli tillintetgjord 
under denna stora trögflytande, reaktions-
svaga existens. Om antibiotika givits före 
eller efter att urinodlingen tagits blir näs-
ta utmaning, för de starkaste, i mötet med 
Vad-har-man-egentligen-gjort-på-aku-

ten-spöket. De som inte går under slungas 
utan nåd in i famnen på Primärvårds-zom-
bien och den stora frågan vem tusan som 
ställt diagnosen PMR och hur predniso-
londosen egentligen varierat senaste må-
naderna. 

För de sista gladiatorerna väntar slut-
ligen mötet med Läkemedelsmodul-he-
mulen, Tidboks-bankaren och Samord-
nings-sadisten. De sista krafterna går till 
att ordinera ett nedtrappningsschema för 
vancomycin, korrekt överföra den till Pa-
scal och hitta en telefontid till någon som 
träffat patienten när en vecka återstår av 
nedtrappningen. Självklart trepartssamtal 
med urdu-tolk. 

Med sista bossen avklarad är man redo, 
för Cosmic R9! 

Anna Fornarve
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Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning 
inom området infektionssjukdomar - 2018

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarför-
eningens styrelse ut stipendium inom området infektions-
sjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att 
premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infek-
tionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller ut-
vecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet 
kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2018 års stipen-
diebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionslä-
karföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, 
epost: anita.hallgren@liu.se, senast den 1 mars 2018. 
Ansökan skall innehålla: Summarisk curriculum vitae (max 
en sida) med publikationslista. 

Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bak-
grund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Preliminä-
ra resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor). 
Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas 
(max en sida)

Övrig information
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas 
skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkar-
föreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i 
Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god 
tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kun-
görelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sö-
kande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av repre-
sentant från Pfizer AB i samband med Infektionsveckan 
i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendie-
kommitténs beslut kan inte överklagas.

Utlysning av Pfizerstipendiet

Stipendium
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2017-12-05

• Pernilla Kihlberg ST-läkare Örebro
• Tobias Jakobsson ST-läkare Umeå

Anmälda till styrelsemöte 2018-01-18

• Karin Andersson-Ydsten ST-läkare, 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm

• Emil Thiman ST-läkare, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stockholm

• Tomas Gustafsson, ST-läkare,  
Sunderby sjukhus, Luleå

• Tobias Tyrberg, ST-läkare,  
Östra sjukhuset, Göteborg

• Elias Sjödin ST-läkare,  
Sundsvalls sjukhus

• Maria Lindh ST-läkare, 
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

• Anders Lans ST-läkare,  
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Nya medlemmar

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är 
att bidra till fördjupade kunskaper inom infektions-
sjukdomar men också befrämja framtagandet av 
effektivare vårdmetoder för personer med infektions-
sjukdomar.

Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens 
styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn 
till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de 
kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. 
Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit 
stipendiet tidigare.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartan-
nat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. 
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga av-
kastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller lä-
kare under specialistutbildning, samt annan personal på 
svensk infektionsklinik (med minst tre års arbete inom 
samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper 
som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag utbetalas senast 
inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader. 

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium 
på 20 000 kr. Skriftlig ansökan med 
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt 
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/kon-

ferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige 
sekreteraren Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2018.

Utlysning av stipendium
Göran Sterners resestipendiefond annonserar ett stipendium på 20 000 kr
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Kongresskalender
CROI 2018: Conference on Retroviruses 
and Opportunistic Infections 
4-7 mars
Boston, USA
www.croiconference.org

Workshop on migrants health
8-10 mars
Muscat, Oman
https://escmid.pulselinks.com/event/
14833

Update on endocarditis and
endovascular infections
20-23 mars
Münster, Tyskland
https://escmid.pulselinks.com/event/
14170

SK-kurs: Klinisk tropikmedicin
19-23 mars
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/'index.php?id=399

Preparing for (Re-) emerging
Arbovirus Infections in Europe
21-23 mars
Bukarest, Rumänien
https://escmid.pulselinks.com/event/
16710

Stramautbildning
22-23 mars
Långholmen, Stockholm
http://strama.se/utbildningarmoten/
kommande-utbildningarmoten

Infektionsläkarföreningens
vårutbildning: Endokardit
19-21 mars
Ulfsunda slott, Stockholm
www.infektion.net

NordTick 2018
10-12 April
Mariehamn, Åland
www.nordtick.eu

International Liver Congress, EASL
11-15 april
Paris, Frankrike
http://ilc-congress.eu

Workshop om arbete mot antibiotika-
resistens på sjukhus och antibiotika-
ronder
18 april
Stockholm
http://strama.se/utbildningarmoten/
kommande-utbildningarmoten

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

Antimicrobial Stewardship:
Implementing the Change
19-20 april
San Lorenzo de El Escorial, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/
14165

ECCMID
21- 24 april
Madrid, Spanien
www.eccmid.org

Northern European Conference on
Travel Medicine - NECTM7
Tick-borne diseases
2-4 maj
Stockholm
www.nectm.com

Stramadagen
16 maj
Arlanda
http://strama.se/utbildningarmoten/
kommande-utbildningarmoten

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
www.infektionmikro2018.se

36th Annual Meeting of the European 
Society for Paediatric Infectious Dise-
ases (ESPID)
28 maj-2 juni
Malmö
http://espidmeeting.org

Infection in the Elderly: the Next
Challenges
30 maj-1 juni
La Tronche, Frankrike
https://escmid.pulselinks.com/event/
14143

Kalender
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