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Brev från ordföranden

Vänner och kollegor!
Detta är det sista jag skriver, inte för
gott hoppas jag, men i detta sammanhang som ordförande i föreningen.

D

et har varit roliga och lärorika år
och nu är det dags att lämna över
stafettpinnen till nästa ordförande
i samband med kongressveckan i Karlstad.
Det är svårt att summera bland alla frågor
som styrelsen hanterat, men en sak är säker att en av ”förmånerna” man har som
styrelsemedlem är det fantastiska nätverk

av kollegor både inom och utom specialiteten som skapas över tid och de mötesplatser som hela tiden uppstår. Speciellt
roligt är utvecklingen av Infektions- och
mikrobiologiveckan till det inspirerande
forum det är idag både vetenskapligt och
kollegialt. På tal om stafettpinnar efter
Karlstad står Jönköping på tur 2019 och
Uppsala 2020. Halmstad är värd 2022, efter att mikrobiologin haft bollen för val av
ort 2021. Samarbetet med mikrobiologin
och IFIS för att utveckla mötet är utmärkt

och ännu går det inte att skönja någon ambition att bryta upp vår relation från något
håll.
När detta läses har Svenska läkaresällskapets fullmäktige genomförts och vi
vet utfallet i det som kan uppfattas som
ödesfrågan för sällskapet och minst sagt
kontroversiell; om specialitetsföreningarna ska utgöra basen för medlemskapet.
Frågor som återstår att lösa är vad som
gäller vid dubbelspecialisering eller t.o.m.
ytterligare specialistbevis. Vad innebär
det för t.ex. avgiftsuttag. Det är möjligt att
årets fullmäktige inte helt kunnat lösa hur
vägen framåt ska se ut. Vi kommer att lyfta
fråga och resultat vid vårt årsmöte. Är ni i
Karlstad, kom och diskutera!
Föreningens programgrupper lever i allra högsta grad och nyrekrytering har skett
enligt det regelverk som tagits fram och
publicerats på infektion.net. Det är viktigt
att bibehålla den ursprungliga tanken, att
grupperna i alla ämnesområden ska visa
en bred nationell spridning genom deltagarna och därmed ha god förankring.
På tal om detta och t.ex. CNS-infektioner
så kom ju våren till sist och förra året var
antalet TBE-fall 391, det högsta sedan rapporteringen startade, en ökning med 64 %
jämfört med året innan. Ni har väl vaccinerat er, även om just Karlstad inte är direkt högendemiskt, ännu. Framtiden då?
Ämnesområdet Infektionssjukdomar står
starkt både kliniskt och inom forskningen
med breda tvärvetenskapliga samarbeten.
Vår specialitet är dessutom attraktiv för
nya unga kollegor som fyller på och det
känns bra att veta i sjukvårdens föränderliga värld.
Tack för mig, vi ses!

Göran Günther
Ordförande
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Från redaktören

Meddelande från redaktören
Just nu håller ni i handen (eller ser på
skärmen) det åttonde numret av Infektionsläkaren under mitt redaktörskap,
tiden går fort när man har roligt. Jag
vill passa på att tacka för många fina
bidrag under den här tiden och om ni
inte röstar bort mig på kommande årsmöte i Karlstad så ser jag fram emot
att redigera ytterligare åtta nummer.

I

detta nummer presenterar vi en sampublicering med Läkartidningen och
SFAI – Svensk Förening för Anestesi
och Intensivvård – nämligen en översiktsartikel om de nya definitionerna för
sepsis. Vi hoppas att information kring de
nya begreppen på detta sätt når ut till alla
medlemmar i SILF på ett så effektivt sätt
som möjligt. Om ni slår upp mittuppslaget i tidningen kommer ni direkt till översiktsprogrammet för årets infektionsvecka
och mikrobiologiska vårmöte. Det föregås
av det detaljerade programmet och följs
av accepterade abstracts. Med ett enkelt
handgrepp kan mötesdeltagare riva ut
mittdelen och ha ett program i pappersform i handen. För att få bättre översikt
har vi i år annars valt att inte publicera
hela texterna för abstracts i tidningen

4

och diagnosen är Plasmodium…

utan hänvisar till app och hemsida för mötet, där man även ser den uppdaterade
aktuella lokalen för respektive sejour. Vi
mottar gärna synpunkter på detta tillvägagångssätt för att vid behov kunna modifiera kommande år. Slutligen vill jag först
tacka Patrik Gilje på kardiologen i Lund
för ultraljudsbilderna med endokardit på
omslaget och sedan bara dela med mig av

en av Sara Söbirks fina bilder från sitt mikroskop, om ni tittar noga kan ni redan nu
artbestämma diagnosen i fallbeskrivningen på sidan 42.
Bästa hälsningar

Fredrik Månsson

Redaktör
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Sepsis-3

Nu gäller Sepsis-3 för definitioner
och diagnostiska kriterier
De nya internationella begreppen ska
användas i svensk sjukvård - bland annat ska "sirs" och "svår sepsis" skrotas.

S

epsis är ett av de vanligaste allvarliga
sjukdomstillstånden. I en studie av
sjukhusvårdade patienter i Skåne och
Halland sågs en årlig incidens av sepsis
med organdysfunktion på ca 700/100 000
vuxna invånare [1]. Patienter som vårdas
på svenska intensivvårdsavdelningar för
sepsis uppvisar en 30-dagarsmortalitet
på ca 30 procent [2]. Våren 2016 publicerades nya definitioner av och diagnostiska kriterier för sepsis och septisk chock,
Sepsis-3, av en internationell arbetsgrupp
[3]. Svenska infektionsläkarföreningen
(SILF), svensk förening för akutsjukvård
(SWESEM), Svensk förening för anestesi
och intensivvård (SFAI) och Svenska intensivvårdsregistret (SIR) bildade under
hösten 2016 en konsensusgrupp med uppgift att granska och föreslå hur Sepsis-3 ska
användas inom svensk sjukvård (Magnus
Brink och Jonas Cronqvist för SILF, Lisa
Kurland och Mantas Okas för SWESEM,
Anneli Fagerberg och Miklos Lipcsey för
SFAI samt Pär Lindgren och Johan Petersson för SIR). Här beskrivs bakgrunden till
begreppet sepsis, en sammanfattning av
innehållet i Sepsis-3 och gruppens rekommendationer.

Fakta 1. Tidigare svenska sepsiskriterier baserade på Sepsis-2 [8]

SIRS (Systemic inflammatory response syndrome)
≥ 2 av:

1. Hjärtfrekvens > 90/min
2. Andningsfrekvens > 20/min eller pCO2 < 4.3 kPa
9

9

3. LPK > 12 x 10 /L eller < 4 x 10 /L eller > 10% omogna former
4. Kroppstemperatur > 38°C eller < 36°C
Sepsis
SIRS tillsammans med verifierad eller sannolik infektion
Svår sepsis
Uppfyllda kriterier för sepsis alternativt verifierad infektion samt endera hypotoni, hypoperfusion eller organdysfunktion
Septisk chock
Uppfyllda kriterier för svår sepsis samt hypotoni som inte svarar på adekvat mängd intravenös vätsketillförsel (500–1000
ml kristalloid vätska given på 30 minuter)

Kriterier för hypotoni, hypoperfusion och organdysfunktion
Hypotoni
Systoliskt blodtryck ≤ 90 mmHg eller medelartärtryck ≤ 70 mmHg
Hypoperfusion
B-laktat > 3 mmol/L eller 1 mmol över övre normalgränsen alternativt BE ≤ 5 mmol/L
Organdysfunktion
Endera av:
1. Renal: Oliguri < 0,5 ml/kg/timme i minst 2 timmar trots adekvat volymtillförsel
2. Respiratorisk: PaO2/FiO2 < 33 eller < 27 om lungan är fokus för infektionen
9

3. Hematologisk: Trombocyter < 100 x 10 /L eller INR > 1,5 eller APTT > 60 s
4. CNS: Akut förändring av mentalt status, t.ex. konfusion
5. Hepatisk: S-bilirubin > 45 µmol/L

Kriterierna förutsätter att förändringen har skett utifrån en någorlunda normal organfunktion och att den inte bedöms ha
andra orsaker än den systeminflammatoriska reaktionen

Referens: Ljungstrom LR, Steinum O, Brink M, et al. [Diagnosis and diagnostic coding of severe sepsis and septic shock.
ICD-10 should be completed with additional codes]. Lakartidningen. 2011;108:276-8

Sepsis - ett svårfångat tillstånd

Sepsis är inte en enhetlig sjukdom, utan
ett syndrom utlöst av en akut infektion.
Det finns flera svårigheter i begreppsbildningen kring sepsis. Bakomliggande infektioner kan orsakas av ett stort antal olika
mikroorganismer, och infektionen kan ha
sin ursprungliga lokalisation i olika delar
av kroppen. Dessutom påverkas förloppet av individuella faktorer, t ex immunologiskt status, annan samtidig sjukdom
och ålder. Den mångfasetterade genesen
i kombination med variation i värdsvar
medför en stor variation i klinisk bild,
dominerande symtom och i vilken ordning och hur snabbt symtomen utvecklas.
Trots att sepsis är ett komplext tillstånd
finns ändå skäl att framhålla sepsis som en
specifik diagnos, eftersom patienter med
sepsis kräver likartad handläggning med
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snabb antibiotikabehandling, vätsketerapi, övervakning och i de allvarligaste fallen
organstödjande behandling på intensivvårdsavdelning [4, 5].

Äldre sepsisdefinitioner

Den första enhetliga definitionen, Sepsis-1
[6], publicerades 1992. Definitionen utgick
från uppfattningen att sepsis beror på ett
överdrivet inflammationssvar, SIRS (systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom),
orsakat av infektion. Med SIRS-begreppet
som grund definierades sepsis, svår sepsis
och septisk chock. Ett decennium senare
ledde en ny konsensuskonferens till en utökad lista över diagnostiska kriterier för
svår sepsis, men de ursprungliga SIRS-baserade definitionerna behölls (Sepsis-2)

[7]. I Sverige har sedan 2010 tillämpats
en modifierad version av Sepsis-2 (Fakta
1) [8]. SIRS har allt mer kommit att ifrågasättas som grund för sepsisdefinitioner,
främst eftersom tröskeln för två uppfyllda SIRS-kriterier är låg. En relativt stor
andel patienter kom att uppfylla de äldre
kriterierna för sepsis, trots förhållandevis låg risk för allvarligt sjukdomsförlopp,
medan drygt 10 procent av patienter som
intensivvårdas för livshotande infektion
inte uppfyller SIRS-kriterier [9, 10]. I takt
med ökat fokus på sepsis, och att diagnosen sepsis i vissa sjukvårdssystem kan
kopplas till ökad ekonomisk ersättning,
har denna vida definition lett till att diagnosen ställts allt oftare utan motsvarande
reell incidensökning [11]. Ytterligare problem med SIRS-begreppet är att SIRS kan

5

Sepsis-3

uppkomma av andra orsaker än infektion; i
en studie sågs att närmare hälften av sjukhusvårdade patienter vid någon tidpunkt
uppfyllde två eller fler SIRS-kriterier [12].

Nya definitioner och kriterier

Till skillnad från tidigare definitioner är
definitionerna i Sepsis-3 utvecklade med
ett vetenskapligt anslag, en väl beskriven
arbetsprocess, systematiska litteraturöversikter, analys av elektroniska hälsodatabaser och konsensusprocess enligt
Delphi-metodik [13-16]. Arbetsgruppens
resultat granskades och godkändes av 31
internationella organisationer före publicering. Sepsis-3 skiljer på definitioner och
diagnostiska kriterier. Definitioner utformades i syfte att på ett så korrekt sätt som
möjligt återspegla aktuell uppfattning om
vad sepsis i biologisk och patofysiologisk
mening faktiskt är. Intentionen var att
formulera definitioner med långvarig giltighet. Till varje definition kopplas diagnostiska kriterier i form av kliniska observationer och mätvärden som ska uppfyllas
för fastställande av sepsisdiagnos. Kriterierna anses oftare komma att behöva justeras i takt med utveckling av kunskap.
Sepsis. Enligt Sepsis-3 är sepsis ett tillstånd av livshotande organdysfunktion
som orsakas av stört systemiskt svar (dysregulated host response) på infektion [3].
Med denna formulering vidgas perspektivet jämfört med det äldre strikt inflammationsfokuserade synsättet. SIRS-begreppet finns inte med i Sepsis-3, vare sig
i definitioner eller diagnostiska kriterier.
Eftersom evidens i dag saknas för att använda specifika kliniska tecken eller biomarkörer som kriterier för stört systemiskt
värdsvar, valdes i stället att låta nästa steg i
orsakskedjan, organdysfunktion, bli avgörande för att fastställa sepsisdiagnos. Inom
intensivvård används sedan länge olika
poängsystem för att värdera och gradera
förekomst av organdysfunktion. I arbetet med Sepsis-3 jämfördes flera av dessa.
SOFA (Sequential organ failure assessment) valdes som det lämpligaste att inkludera i sepsiskriterierna (Tabell 1) [17].
Enligt Sepsis-3 föreligger sepsis när en
akut infektion orsakar organdysfunktion
motsvarande en ökning av ≥2 SOFA-poäng
i förhållande till preseptiska värden [13]. I
de fall då uppgifter om organfunktion före
insjuknandet i sepsis saknas, antas att utgångsvärdet är 0 SOFA-poäng för respektive organsystem. I retrospektiva analyser av stora databaser fann man att sepsis
(akut ökning med ≥2 SOFA-poäng) medförde en mortalitetsrisk på ca 10 procent,
att jämföra med ca 5 procent hos samtliga
patienter med infektionsdiagnos.

6

Tabell 1. SOFA-poäng (Sequential organ failure assessment). (FiO2 = fraktion
inandad oxygen; PaO2 = partialtryck oxygen i artärblod.)
Poäng
Organsystem

0

1

2

3

4

≥53.3

<53.3

<40

<26.7

≥150

<150

<100

<50

<20

<20

20–32

33–101

102–204

>204

MAP≥70 mm Hg

MAP<70 mm Hg

Dopamin <5
el. dobutamin
(oavsett dos)

Dopamin 5.1-15 el.
b
adrenalin ≤0.1 el.
b
noradrenalin ≤0.1

Dopamin >15 el.
b
adrenalin >0.1 el.
b
noradrenalin>0.1

15

13–14

10–12

6–9

<6

1

2

3

4–5

6–8

<110

110–170

171–299

300–440

>440

<500

<200

Respiration
PaO2/FiO2, (kPa)

a

<13.3

a

Koagulation
9

Trombocyter, x 10 /L
Lever
Bilirubin, (µmol/L)
Cirkulation
Blodtryck/katekolamin

b

b

b

CNS
Glasgow Coma Scale
eller
RLS-poäng
Njure
Kreatinin, (µmol/L)
och/eller
Diures, (ml/dygn)

a

I orginalpublikationen för SOFA krävs också andningsstöd för 3 eller 4 poäng [17]. Svenska intensivvårdsregistret har valt att
avstå från detta krav, vilket vi föreslår ska gälla som allmän svensk praxis.
b
enhet: µg/kg/min, katekolaminer skall ha givits under minst 1 timma

Tabell 2. Nya definitioner, diagnostiska kriterier och koder för
sepsis och septisk chock enligt Sepsis-3
sepsis

septisk chock

•

definition

Livshotande organdysfunktion
som orsakas av ett stört systemiskt
svar på infektion

En undergrupp av sepsis där
bakomliggande cirkulatoriska och
cellulära/metabola rubbningar är
tillräckligt uttalade för att avsevärt
öka dödligheten

•

diagnostiska

Infektion med akut
förändring av
1
SOFA ≥ 2 poäng

Kvarstående hypotension som
kräver vasopressor för att
upprätthålla medelartärtryck
≥ 65 mmHg tillsammans med
laktat > 2 mmol/L trots
adekvat vätsketillförsel

R65.1 Sepsis, infektion med
organsvikt enligt Sepsis-3 (ökning
med minst 2 SOFA-poäng)

R57.2 Septisk chock

kriterier

•

koder
(ICD-10 SE)

Systemiskt inflammatoriskt
svarssyndrom [SIRS] av infektiöst
2
ursprung med organsvikt

1

Om 2 poängs ökning uppnåtts genom ökning med 1 poäng i två organsystem skall dessa
förändringar skett med tillräcklig samtidighet: inom som mest 36 timmar.
2

Tyvärr kommer även den hittillsvarande äldre texten att finnas kvar, då den är fastställd av WHO
och för närvarande inte kan ändras.

Septisk chock. Septisk chock definieras
enligt Sepsis-3 som en undergrupp av sepsis, där bakomliggande cirkulatoriska och
cellulära/metabola störningar är tillräckligt uttalade för att avsevärt öka risken för
död [14]. Med stöd av analys av stora databaser bestämdes diagnostiska kriterier för
septisk chock till sepsis med kvarstående
hypotoni som kräver vasopressor för att
upprätthålla ett medelartärtryck på ≥65
mm Hg tillsammans med laktat >2 mmol/l

trots adekvat vätsketillförsel. Arbetsgruppen definierade dock inte vad »adekvat
vätsketillförsel« innebär. Med dessa kriterier var sjukhusmortaliteten vid septisk
chock ca 40 procent.
Quick SOFA. För att underlätta tidig upptäckt av sepsis hos patienter som inte
vårdas på intensivvårdsavdelning utvecklades ett förenklat poängsystem, Quick
SOFA (qSOFA) [13]. Tre variabler identi-
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fierades: blodtryck, andningsfrekvens och
medvetandenivå. Avvikelser i minst två
variabler signalerar ökad sannolikhet för
sepsis. Gränserna för avvikande fynd definierades som systoliskt blodtryck ≤100
mm Hg, andningsfrekvens ≥22 per minut
och påverkad medvetandenivå. Förhöjd
laktatkoncentration i blod inkluderades
inte, eftersom det inte förbättrade prediktionsmodellen.
Mottagande av Sepsis-3. Sepsis-3 har mött
blandat gensvar internationellt. De 31 organisationer som ställde sig bakom Sepsis-3 redan före publiceringhar fått sällskap av Surviving sepsis campaign [5]. De
nordamerikanska specialistföreningarna
för akutläkare respektive lungläkare har
valt att inte ställa sig bakom [18]. Huvudsaklig invändning är osäkerhet kring hur
de nya diagnostiska kriterierna, och framför allt qSOFA, fungerar för tidig identifiering av patienter med sepsis.

Svenska slutsatser och rekommendationer

Nedanstående slutsatser och rekommendationer har granskats och godkänts av
Svensk förening för anestesi och intensivvård, Svenska infektionsläkarföreningen,
Svenska intensivvårdsregistret och Svensk
förening för akutsjukvård. Konsensusgruppen rekommenderar att de i Sepsis-3
föreslagna definitionerna av sepsis och
septisk chock ersätter tidigare svenska
definitioner. Detta medför att begreppen
»SIRS« och »svår sepsis« inte längre bör
användas (Tabell 2). Gruppen rekommenderar också att de nya internationella
kriterierna används vid diagnossättning
och kodning av sepsis och septisk chock
(Tabell 1 och 2). Sepsis-3 omfattar i stort
sett samma variabler för bedömning av organdysfunktion som de äldre svenska kriterierna för svår sepsis. Skillnaden består
främst i att man genom SOFA-systemet nu
gör en graderad poängsättning av de olika
organsystemens respektive funktionsnivå
och att det är total poängsumma för samtliga organsystem som ligger till grund för
sepsisdiagnos. Tidigare räckte det med att
visst gränsvärde för ett av organsystemen
överskreds för att ställa diagnosen svår
sepsis. I en nylig svensk studie sågs ingen
signifikant skillnad i incidens av svår sepsis respektive sepsis som identifierats enligt Sepsis-2 respektive Sepsis-3 [1]. Konsensusgruppen har valt att tills vidare inte
rekommendera användning av qSOFA för
tidig identifiering av sepsis. Vår bedömning är att det i nuläget saknas tillräckligt
stöd i form av prospektiva studier för att
rekommendera ett generellt införande av
qSOFA i svensk sjukvård. Ett annat tungt
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vägande skäl till detta ställningstagande
är att de flesta svenska sjukhus redan i dag
tillämpar olika triage- och tidigvarningssystem för tidig identifiering av sviktande
vitalfunktioner. Exempel på sådana system är RETTS (Rapid emengency triage
and treatment system), MEWS och NEWS
(Modified respektive National early warning score). Enligt vår bedömning kan
triage- och tidigvarningssystem bidra till
snabbare upptäckt av sepsis, medan parallell användning av flera poängsystem
riskerar att skapa oklarhet och försämrad
patientsäkerhet. Det framstår därför som
rimligt att i första hand utgå från de redan
etablerade generella poängsystemen och
att i tillämpningen av dem vara uppmärksam på de signaler som bör väcka misstanke om sepsis.

Svårigheter och lösningar

Cirkulatorisk påverkan graderas enligt
SOFA utifrån medelartärtryck. Medelartärtryck kan enkelt beräknas från systoliskt och diastoliskt blodtryck, och det
anges som regel direkt av automatiska
blodtrycksmätare. För att de nya diagnostiska kriterierna ska kunna tillämpas
vid diagnossättning utanför intensivvård
behöver värdering och gradering av respiratorisk svikt anpassas. I SOFA utgår gradering från kvoten mellan partialtryck av
oxygen i artärblod och oxygenfraktion i
inandad luft (PaO2/FiO2). Även om det
medför försämrad precision kan PaO2
uppskattas med utgångspunkt från pulsoximetri [19]. Man kan även skatta FiO2
utifrån oxygenflöden vid användning av
näsgrimma och olika typer av andningsmasker. FiO2-skattning vid olika syrgasflöden på grimma eller mask, beräkning av
PaO2/FiO2, beräkning av medelartärtryck
och beräkning av totala SOFA-poäng kan
enkelt hanteras av en SOFA-kalkylator. En
sådan kalkylator är under utveckling och
beräknas under våren 2018 finnas tillgänglig på bl a Internetmedicins webbplats och
i den nyligen lanserade nationella Strama-appen [20]. Ytterligare en svårighet är
att den internationella arbetsgruppen inte
ger någon vägledning till vilka tidsramar
som ska tillämpas när man värderar om
en patient uppfyller kriterierna för sepsis.
Anta att vi har en patient med misstänkt
infektion; patienten har ingen tidigare organsvikt men vid ett visst tillfälle är
medelartärtrycket <70 mm Hg, vilket ger
1 SOFA-poäng. Inom vilken tidsrymd måste patienten »få« ytterligare 1 SOFA-poäng för att uppfylla kriterierna för sepsis?
Likformig tillämpning av kriterierna och
särskilt automatisk identifikation av sepsis
i elektroniska journalsystem förutsätter
exakta tidsramar.

Problemet är inte nytt: avsaknaden av
sådana tidsramar har även försvårat til�lämpningen av tidigare sepsiskriterier.
Problematiken har vid direktkontakt verifierats av flera ledare av den internationella arbetsgruppen för Sepsis-3, men de
har inte kunnat ge någon ytterligare vägledning. Valet av tidsramar är också situationsberoende: har patienten sepsis just
nu eller har patienten haft sepsis någon
gång under ett vårdförlopp? För att skapa
förutsättningar för en mer likformig til�lämpning av Sepsis-3 i Sverige föreslår vi
att man för bedömning av huruvida patienten vid ett enskilt tillfälle har sepsis bör
inkludera observationer under en period
av 36 timmar, dvs om två olika observationer vardera ger 1 SOFA-poäng bör det inte
vara mer än 36 timmar emellan dem för att
patienten ska uppfylla kriterierna för sepsis. Intervallet 36 timmar är arbiträrt men
valt med tanke på att provtagning ofta sker
1 gång per dygn och att tidsintervallet då
ibland blir längre än 24 timmar.

Kodning av sepsis enligt Sepsis-3

De ICD-10-koder för sepsis och septisk
chock som föreslås i Sepsis-3 utgår från
amerikansk diagnoskodning. De är inte
förenliga med vare sig WHO:s internationella klassifikation eller svensk til�lämpning enligt ICD-10-SE. I samråd med
Socialstyrelsen har vi därför enats om
lösningen att behålla nuvarande svenska koder. Sepsis kommer fortsättningsvis
att ha kod R65.1 och septisk chock R57.2,
båda enligt de nya diagnostiska kriterierna. Kodernas hjälptext ändrades 1 januari
2018. För koden R65.1 Sepsis kommer den
förklarande hjälptexten att kompletteras
med »Sepsis, infektion med organsvikt
enligt Sepsis-3 (ökning med minst 2 SOFA-poäng)«. Tyvärr kommer även den
hittillsvarande äldre texten »Systemiskt
inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av
infektiöst ursprung med organsvikt « att
ligga kvar, eftersom den formuleringen är
fastställd av WHO och för närvarande inte
kan ändras. Beträffande den fullständiga
diagnossättningen och kodningen av sepsis gäller fortsatt principen med organdiagnos inklusive agens (t ex pneumokockpneumoni) som primärdiagnos och sepsis
eller septisk chock som tilläggsdiagnos [8].

Praktisk tillämpning av Sepsis-3

De nya definitionerna och kriterierna i
Sepsis-3 har blivit enklare och klarare än
i föregående versioner. Vi vill dock betona
att kriterierna inte ska uppfattas som ett
verktyg för att i klinisk praxis kunna avskriva sepsis som möjlig diagnos, särskilt
inte tidigt i ett vårdförlopp. Vid sepsis är
diagnosen initialt mer eller mindre osä-
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ker för att efter hand, tillsammans med
fortsatt bedömning, utredning och behandling, mogna fram till en tydlig bild
som möjliggör definitiv diagnossättning.
För patienter med akut infektion kan
skiftet från normala organfunktioner till
livshotande organsvikt gå mycket snabbt.
Ytterligare en faktor som måste tas med i
bedömningen av patienter med misstänkt
sepsis är värdering av den enskilde individens organreserv, d.v.s. hur stora marginalerna är innan en fortskridande organfunktionsnedsättning riskerar att övergå i
ett direkt livshotande tillstånd. Ålder och
samsjuklighet är de faktorer som spelar
störst roll för denna bedömning. Patienter med akut infektion kan därför ha behov av ökad övervakning och särskilda
vårdinsatser, även om sepsiskriterierna
inte uppfylls. Vid slutgiltig diagnossättning bör de nya kriterierna för sepsis och
septisk chock följas mer stringent, vilket
kommer att få betydelse för kvaliteten i
epidemiologisk statistik och klinisk forskning. Svenska intensivvårdsregistret (SIR)
tillämpar sedan årsskiftet 2017–2018 Sepsis-3 för registrering och kodning av sepsis
och septisk chock inom intensivvården.
Infektionsläkarföreningen kommer under
våren 2018 att publicera en uppdatering av
det nationella vårdprogrammet för sepsis.
I uppdateringen ingår ett avsnitt om de
nya sepsisdefinitionerna och hur de nya
kriterierna ska användas vid sepsisdiagnostik.
Den nya nationella Strama-appen kommer under våren 2018 att förses med anvisningar för sepsisdiagnostik samt en SOFA-kalkylator. Kalkylatorn kommer även
att finnas tillgänglig på Internetmedicins
webbplats. Vi i konsensusgruppen uppmanar nu alla svenska läkare att vid diagnossättning av och i kommunikation om sepsis övergå till de begrepp, definitioner och
kriterier som föreslås i Sepsis-3.

Huvudbudskap
•

•

•

•
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De nya definitionerna av och de diagnostiska kriterierna för sepsis och
septisk chock – Sepsis-3 – ska användas i svensk sjukvård, enligt en svensk
konsensusgrupp.
För tidig identifiering av sepsis kan
det förenklade poängsystemet Quick
SOFA för närvarande inte framhållas
framför andra generella triage- och
tidigvarningssystem.
Sepsiskoderna enligt ICD-10-SE är
oförändrade men kopplas nu till de
nya diagnostiska kriterierna för sepsis och septisk chock: R65.1 Sepsis (tidigare svår sepsis) och R57.2 Septisk
chock.
Konsensusgruppen kommer att ta

fram riktlinjer för beräkning av SOFApoäng utanför intensivvård och utveckla en mobilapp för beräkning.
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advancing

sepsis

management
Early identification of sepsis is crucial to improving patient outcomes. Yet sepsis can be difficult

to differentiate from nonbacterial infections. Procalcitonin (PCT) is a biomarker that exhibits

a rapid, clinically significant response to severe bacterial infection. In patients with sepsis, PCT

levels increase in correlation to the severity of the infection. Adding the PCT biomarker assay

can help improve the accuracy of risk assessment in sepsis 1,2 and guide therapeutic decisions.3
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NT-rådet rekommenderar landstingen att vid
hepatit C av genotyp 2 och 3 i första hand överväga
EPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir)1

ONE

En tablett en gång
om dagen under 12
veckor2,a

a

b

c

CURE

Botar upp till 100% av
HCV-patienter i klinisk
praxis (Real World
Data)3-6,b,c

Den första
singeltablettregimen
(STR) för alla HCVgenotyper2,a

Till patienter med dekompenserad cirros rekommenderas EPCLUSA + ribavirin i 12
veckor. Tillägg av ribavirin kan även övervägas hos genotyp 3-infekterade patienter med
kompenserad cirros.2
EASL:s definition på bot är kvarstående virologiskt svar 12 veckor efter avslutad
behandling (SVR12).7
Andelen patienter som botades efter att ha behandlats med EPCLUSA i 12 veckor var
93-100% i klinisk verklighet.3-6

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

EPC/SE/18-02/PM/1050 | Date of preparation: February 2018

SIMPLIFIED

EPCLUSA® (sofosbuvir/velpatasvir), 400 mg/100 mg, filmdragerade
tabletter. Rx. (F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel,
direktverkande Indikationer: Epclusa är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). Kontraindikationer: Samtidig administrering av läkemedel som är potenta P-glykoprotein (P-gp)- eller potenta cytokrom P450 (CYP)-inducerare
(rifampicin, rifabutin, johannesört, karbamazepin, fenobarbital och
fenytoin) medför signifikant sänkta plasmakoncentrationer av sofosbuvir och velpatasvir, och kan leda till minskad effekt av Epclusa.
Varningar och försiktighet: Fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock
har setts när sofosbuvir i kombination med ett annat direktverkande
antivirusmedel (DAA) används samtidigt med amiodaron. Epclusa har
visats öka exponeringen av tenofovir, särskilt vid användning tillsammans med en hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxilfumarat och
en farmakokinetisk förstärkare (ritonavir eller kobicistat). Patienter
som får Epclusa samtidigt med elvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/
tenofovirdisoproxilfumarat eller med tenofovirdisoproxilfumarat och
en boostrad hiv-proteashämmare ska övervakas för tenofovir-associerade biverkningar. Fall av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), vissa med dödlig utgång, har rapporterats under och efter behandling
med direktverkande antivirala läkemedel. Alla patienter ska screenas
för HBV innan behandling inleds. Vid co-infektion med HBV skall patienten övervakas och behandlas i enlighet med befintlig klinisk praxis.
Graviditet och amning: Användning under graviditet rekommenderas
inte. Ska inte användas under amning. Biverkningar: Mycket vanliga:
I kliniska studier var huvudvärk, trötthet och illamående de vanligaste
behandlingsrelaterade biverkningarna som rapporterades. Dessa och
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andra biverkningar rapporterades med en liknande frekvens för placebobehandlade patienter jämfört med Epclusa behandlade patienter.
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences
Sweden AB, 08 505 718 00. För fullständig information om dosering,
varningar och försiktighet, interaktioner, biverkningar samt aktuell information om förpackningar och priser se www.fass.se. Baserad på
produktresumé: 09-2017
* Subventioneras vid förskrivning av eller i samråd med läkare vid
infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion. Patienten ska också följas upp i samråd med sådan läkare.
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Kunskapsstyrning

Landsting och regioners system
för kunskapsstyrning
Sjukvården utvecklas i snabb takt och
blir allt mer komplex med effektiva
nya metoder för att diagnostisera, förebygga och behandla sjukdomar. För
att skapa bättre förutsättningar för en
mer kunskapsbaserad och jämlik vård
i hela landet har ett nationellt system för kunskapsstyrning utvecklats.

B

akom systemet står landsting och
regioner i samverkan samt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Alla landsting har anslutit sig.
Med kunskapsstyrning avses att utveckla, sprida och använda bästa kunskap. En
bättre integration mellan kunskapsstöd
(ex vårdprogram), uppföljning (ex kvalitetsregister, öppna jämförelser) och förbättringsarbete i vården på nationell, regional och lokal nivå, eftersträvas. Grunden

Nationella Programområden (NPO)

Olle Reichard

Överläkare Docent
Ordförande för Nationellt
programområde Infektion

Tandvård

Sällsynta sjukdomar

Barn och ungdomars hälsa

Kvinnosjukdomar och förlossning

Njur- och urinvägssjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Lung- och allergisjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Ögonsjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Psykisk hälsa

Endokrina sjukdomar

Cancersjukdomar
(utgörs av RCC i samverkan )

Infektionssjukdomar

att leda och samordna det landstingsgemensamma arbetet kring metoder för kunskapsstöd, kvalitetsregister, uppföljning/
analys, läkemedel/medicinteknik, FoU
och patientsäkerhet.
Detta är nytt, lite abstrakt och det är inte
helt lätt att se hur det bäst kan användas.
Men det är en stor satsning och förhoppningsvis kommer vi också tilldelas nödvändiga resurser. Ett nära samarbete med
infektionsläkarföreningen är en självklarhet. Flera av er som läser detta kan säkert
komma att involveras i något sammanhang
på nationell, regional eller lokal nivå.

Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård,
rehabilitering, omvårdnad etc.

(Regionalt värdskap)
Akut vård

ska vara patientmötet – att bästa kunskap
ska användas för beslut kring patientens
vård.
Det har bildats 19 nationella programområden som ska leda kunskapsstyrningen inom sitt område (se figur). I varje programområde ingår en representant från
varje sjukvårdsregion samt en processledare. Värdskapet (ordförandeskapet) för
programområdena fördelas mellan regionerna. För programområde infektion har
värdskapet tilldelats region Stockholm/
Gotland. Tanken är att det utifrån behov
ska bildas flertalet nationella arbetsgrupper (ex STRAMA) från vilka mycket av
det faktiska arbetet kommer att utgå. Den
regionala och lokala kunskapsorganisationen ska sedan anpassas till den nationella
programområdes och samverkanstrukturen. Dessutom kommer det att finnas nationella samverkansgrupper med uppdrag

Nationella primärvårdsrådet

Nationella samverkansgrupper (NSG)
Metoder för kunskapsstöd
Kvalitetsregister
Uppföljning och analys
Läkemedel/medicinteknik
Forskning/Life Science
Patientsäkerhet
Tillfälliga satsningar

Infektionsläkaren 2 · 18
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Nationella kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregistret för
Infektionssjukdomar
Infektionsregistret startades 2007 och
omfattar 6 delregister: Pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, svår sepsis/septisk chock samt infektioner
i nativa respektive protesleder.

R

egistret för infektioner i nativa leder är stoppat för inmatning sedan
ett par år. Under de senaste åren har
vi arbetat aktivt med att förbättra inmatningsformulären i registret. I mars 2017
publicerades nya formulär för pneumoni
och svår sepsis/septisk chock. I januari
2018 publicerades nya formulär för bakteriell meningit och endokardit. Tanken
med de nya formulären är att de ska vara
enklare att fylla i och dessutom säkrare
mot felinmatning. Som alltid med nya digitala funktioner så finns risk för oförutsedda problem. Stöter du på problem; meddela per.arneborn@regionorebrolan.se
Pneumoni är den särklassigt vanligaste
diagnosen i Infektionsregistret och därmed den som, totalt sett, medför mest inmatningsarbete. Även om vi inte har en exakt siffra på hur många pneumonifall som
saknas i registret så vet vi att det handlar
om många. Det nya pneumoniformuläret är därför c:a 30% mindre omfattan-
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de än det gamla för att, förhoppningsvis,
leda till ökad benägenhet till inrapportering. Samtidigt arbetar vi på en pneumoniepikrismall som medför möjlighet till
automatisk överföring av registerdata.
Denna mall hade vi hoppats ha igång här
i Örebro fr.o.m. 2018 men det blir först
lite senare under våren. Dessvärre kan
den inte användas med automatik i andra
journalsystem. Underlaget för mallen med
kodningar m.m. kommer dock att vara
fritt tillgängligt för dem som önskar införa
motsvarande i sina journalsystem.
Nästa steg, vad beträffar automatisk
överföring, kan bli en epikrismall för bakteriella meningiter. Det krävs en strukturerad journalföring för att automatisk
överföring ska vara genomförbar. När det
gäller akuta sjukdomar med förhållandevis kort vårdtid ligger det närmast till
hands att införa den strukturen i epikrisen.
Registret för infektioner i protesleder
har haft ett dåligt inmatningsformulär.
Där arbetar vi f.n. med en total omarbetning. Vi planerar bl.a. att införa en rapport
som kan användas för att följa patienterna
under behandlingstiden (lite liknande InfCare HIV). Det kan möjligen öka intresset
för att rapportera in patienter. Vi planerar
likaså att kalla till en minikonferens när

det nya formuläret är färdigt. Det finns,
tycker vi, anledning att samla kolleger med
intresse för just protesinfektioner.
För närvarande pågår arbete med att
göra om alla registerrapporter så att de
hämtar data från inmatningar i både gamla och nya formulär. I skrivandets stund
ingår bara data från de gamla formulären
i de rapporter man hittar i registret. Förhoppningsvis ska detta problem vara löst
då denna artikel publiceras
En återkommande tjatfråga från oss i
registerledningen är den om inloggning.
Det finns fortfarande möjlighet till klinikinloggning, något som egentligen inte
är OK. Sedan flera år kan man logga in
med individuell SITHs-kortinloggning
men det har gått trögt med införandet av
detta i rutinerna ute i landet. Vi har länge
hotat med att stänga ned möjligheten till
klinikinloggning men i höst måste vi komma till skott i frågan. Vi vill därför att alla
deltagande kliniker utser en klinikadministratör som kan administrera behörighet vid kliniken. Arbetet är mycket enkelt
och föga tidskrävande (ett par minuter per
person som ska attesteras). Arbetet kan
t.ex. utföras av en sekreterare.

Per Arneborn
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Nationella kvalitetsregister

Kommentar till Infektionsläkaren
angående kvalitetsregistren
Trots lite administrativa svårigheter
som Per skriver om så vill jag poängtera det positiva med kvalitetsregistren.
Som infektionsläkare kanske man inte
alltid ser nyttan utan mer det lite ”jobbiga” momentet när man ska mata in
uppgifterna.

I

bland finns en ansvarig sekreterare behjälplig och ibland är det någon mer involverad i kvalitetsregistren som gör det.
Kvalitetsregistren ligger dock till grund
för en hel del betydande forskningsstudier
som även haft påverkan på det kliniska
omhändertagande av patienter (tex studier baserade på meningitregistret). Det
är också viktigt att förstå att alla har tillgång till data från kvalitetsregistren och
vill man bedriva studier antingen ur forsk-

ningssynpunkt eller för klinikändamål kan
man använda sig av registren. Rutinen är
att styrgruppen för kvalitetsregistren och
SILF kontaktas för att godkänna studien.
För att förbättra transparensen håller en
projektkatalog på att upprättas där man
kan se alla pågående forskningsprojekt.
Projektkatalogen kommer finnas tillgänglig för alla på SILFs hemsida.
Jag vill också passa på att nämna
att även kvalitetsregistren troligen kommer beröras av den omorganisation av
vården som håller på att ske med den sk
”Nationella kunskapsstyrningen”. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
”Vårdanalys” har på uppdrag av regeringen utvärderat kvalitetsregistren. Man
anser generellt att det är för stort fokus
på registrering och för lite på användning
men att kvalitetsregistren är viktiga. Målet

framöver är att förändra och vidareutveckla systemet och att integrera registren i ett
nationellt hållbart system för kunskapsstyrning. Man vill se en ökad användning
i förbättringsarbete inom vården samt
inom forskning. Ansvar för infrastrukturen kommer att centraliseras för tillhandahållande av registerplattformar samt för
nationella integrationslösningar inom IT.
Möjligen kommer kraven öka för att de enskilda kvalitetsregistren ska erhålla finansiella medel. Det innebär alltså att ska vi
behålla våra värdefulla kvalitetsregister är
det viktigt att vi matar in uppgifterna som
behövs men också att vi använder dem ändamålsenligt.

Anna Grahn

vice ordförande SILF

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!
Infektionsläkaren 2 · 18
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Advagraf 0,5 mg, 1 mg, 3 mg och 5 mg hårda depotkapslar (takrolimus)
Farmakoterapeutisk grupp: Kalcineurinhämmare, ATC-kod: L04AD02.
Indikationer: Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra
immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot takrolimus eller mot något hjälpämne. Överkänslighet
mot andra makrolider.
Varningar och försiktighet: Felmedicinering, inklusive ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat
byte mellan takrolimusberedningar med direkt respektive fördröjd frisättning, har setts. Detta
har lett till allvarliga biverkningar, inklusive avstötning av det transplanterade organet och andra
biverkningar som kan vara en följd av antingen under- eller överexponering för takrolimus.
Patienter bör bibehålla behandling med samma takrolimusberedningsform och den därtill
hörande doseringsregimen. Byte av beredningsform och ändringar i doseringsregimen bör bara
ske under noggrann övervakning av transplantationsspecialist. Advagraf rekommenderas inte
för behandling av barn under 18 år, på grund av att säkerhets- och effektdata är begränsade.
För behandling av transplantatavstötning hos vuxna, som är resistent mot behandling med
andra immunsuppressiva läkemedel finns det ännu inte några kliniska data för depotberedningen Advagraf.
För profylax mot transplantatavstötning hos vuxna hjärttransplantationspatienter finns det ännu
inte några kliniska data för Advagraf.
Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga postoperativa
perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter
(speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden
samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den
immunsuppressiva terapin övervägas.
När läkemedelssubstanser med interaktionspotential, särskilt kraftiga CYP3A4-inhibitorer
(såsom telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, telitromycin och
klaritromycin) eller CYP3A4-inducerare (såsom rifampicin och rifabutin), kombineras med
takrolimus, bör takrolimushalten i blodet övervakas för att vid behov justera takrolimusdosen
så att en likvärdig takrolimusexponering bibehålls. Växtbaserade produkter som innehåller
johannesört (Hypericum perforatum) eller andra växtbaserade produkter skall undvikas under
behandling med Advagraf på grund av risken för interaktioner som kan leda till antingen
minskade blodkoncentrationer av takrolimus och minskad klinisk effekt av takrolimus eller en
ökning av blodkoncentrationer för takrolimus och risk för takrolimus toxicitet.
Samtidig behandling med ciklosporin och takrolimus bör undvikas och försiktighet bör iakttas
när takrolimus ges till patienter som tidigare behandlats med ciklosporin. Högt intag av kalium
eller kaliumsparande diuretika bör undvikas. Vid vissa kombinationer av takrolimus med
läkemedel som är kända för att vara nefrotoxiska eller neurotoxiska, kan dessa effekter förstärkas. Immunsuppressiva medel kan påverka svaret på vaccination, och vaccinationer under
takrolimusbehandling kan vara mindre effektiva. Användning av levande försvagade vacciner
bör undvikas.
Gastrointestinal sjukdom: Gastrointestinal perforation har rapporterats hos patienter som
behandlats med takromilus. Gastrointestinal perforation är en medicinsk nödsituation som kan
leda till allvarligt eller livshotande tillstånd. Vid symptom på misstänkt gastrointestinal perforation bör övervägning av lämplig behandling omedelbart vidtagas.
Eftersom takrolimusnivåerna i blodet kan förändras signifikant vid diarré, rekommenderas extra
uppföljning av takrolimuskoncentrationerna under episoder av diarré.
Hjärtsjukdom: Kammarhypertrofi och/eller septumhypertrofi, vilket rapporterats som kardiomyopati, har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som behandlats med Prograf och kan
även uppträda med Advagraf. I flertalet fall har tillståndet varit reversibelt och har förekommit
då dalvärdena för takrolimus i blodet varit långt över rekommenderade maximala värden.
Andra faktorer som observerats öka risken för dessa kliniska tillstånd inkluderar existerande
hjärtsjukdom, bruk av kortikosteroider, hypertoni, nedsatt njur- eller leverfunktion, infektioner,
vätskeretention och ödem. Således bör högriskpatienter, som får avsevärd immunsuppression
kontrolleras t.ex. med ekokardiografi eller EKG före och efter transplantation (t.ex. initialt vid 3
månader och sedan 9-12 månader efter transplantation). Om förändringar uppstår bör reduktion
av Advagraf-dosen eller byte av behandling till annat immunsuppressivt medel övervägas.
Takrolimus kan förlänga QT-intervallet och kan orsaka Torsades de Pointes. Försiktighet bör
iakttas hos patienter med riskfaktorer för QT-förlängning, hos patienter med historik av eller
misstänkt medfödd QT-förlängning, kronisk hjärtinsufficiens, bradyarytmier och elektrolytrubbningar. Försiktighet skall också iakttas hos patienter som diagnostiserats med eller misstänks
ha medfödd långt QT- syndrom eller förvärvad QT-förlängning eller hos patienter som samtidigt
behandlas med andra läkemedel kända för att orsaka förlängning av QT- intervallet, orsaka
elektrolytrubbningar eller kända för att öka takrolimusexponeringen.
Lymfoproliferativa sjukdomar och maligniteter: Epstein-Barr-virus (EBV)-associerade lymfoproliferativa sjukdomar har rapporterats hos patienter i samband med behandling med takrolimus.
Samtidig behandling med immunsuppressiva läkemedel såsom antilymfocytantikroppar (t.ex.
basiliximab, daclizumab) ökar risken för EBV-associerade lymfoproliferativa sjukdomar. EBVViral Capsid Antigen (VCA)-negativa patienter har rapporterats ha ökad risk för utveckling
av lymfoproliferativa sjukdomar. EBV-VCA-serologin bör därför kontrolleras hos denna
patientgrupp innan behandling med Advagraf påbörjas. Under behandlingen rekommenderas
noggrann kontroll med EBV-PCR. Positivt EBV-PCR kan kvarstå under månader och är i sig inte
indikativt för lymfoproliferativ sjukdom eller lymfom.
Liksom för andra potenta immunsuppressiva substanser är risken för sekundär cancer okänd.
Liksom vid behandling med andra immunsuppressiva läkemedel bör exponeringen för solljus
och UV-ljus begränsas genom användning av täckande klädsel och solskyddsmedel med hög
skyddsfaktor, på grund av den möjliga risken för maligna hudförändringar.
Patienter som behandlas med immunsuppressiva läkemedel, inklusive Advagraf, löper ökad risk
för opportunistiska infektioner (orsakade av bakterier, svampar, virus och protozoer). Exempel
på sådana tillstånd är nefropati orsakad av BK-virus och progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) i samband med JC-virusinfektion. Dessa infektioner förekommer ofta i samband
med stark immunsuppression och kan leda till allvarliga eller fatala tillstånd som läkaren bör
överväga i differentialdiagnostiken hos immunsupprimerade patienter med progressiv försämring av njurfunktionen eller neurologiska symtom. Patienter som behandlas med takrolimus har
rapporterats utveckla posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES). Om patienter som tar
takrolimus får symtom som tyder på PRES, t.ex. huvudvärk, ändrad mental status, epileptiska
anfall och synstörningar, bör en röntgenundersökning (t.ex. MR) göras. Om PRES diagnostiseras, rekommenderas adekvat blodtrycks- och epilepsikontroll samt omedelbar utsättning av
systemisk takrolimusbehandling. De flesta patienterna tillfrisknar fullständigt efter att lämpliga
åtgärder har vidtagits.
Ren erytrocytaplasi: Fall av ren erytrocytaplasi (PRCA) har rapporterats hos patienter som
behandlats med takrolimus. Hos alla patienterna rapporterades riskfaktorer för PRCA såsom
parvovirus B19-infektion, underliggande sjukdom eller samtidiga läkemedel som associerats
med PRCA.
Särskilda patientgrupper: Erfarenheterna från behandling av icke-kaukasiska patienter och
patienter med förhöjd immunologisk risk (t.ex. omtransplantation, påvisade panelreaktiva
antikroppar, PRA) är begränsade. Dosreduktion kan krävas hos patienter med gravt nedsatt
leverfunktion.
Hjälpämnen: Advagraf kapslar innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta
ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller
glukos-galaktosmalabsorption.Tryckbläcket som används för att märka Advagraf kapslar innehåller sojalecitin. För patienter som är överkänsliga mot jordnötter eller soja, bör risken för och
graden av överkänslighet vägas mot fördelen av att använda Advagraf.
Biverkningar: Biverkningsprofilen vid användning av immunsuppressiva medel är ofta svår att
fastställa beroende på den bakomliggande sjukdomen och samtidigt bruk av andra läkemedel.
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De vanligaste rapporterade biverkningarna (förekommer hos > 10 % av patienterna) är tremor,
nedsatt njurfunktion, hyperglykemiska tillstånd, diabetes mellitus, hyperkalemi, infektioner,
hypertoni och sömnsvårigheter. Biverkningsfrekvenserna definieras enligt följande: mycket
vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, <1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥
1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas
från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande
allvarlighetsgrad.
Infektioner och infestationer: Såsom välkänt vid behandling med andra potenta immunsuppressiva läkemedel föreligger ökad risk för infektioner (virala, bakteriella, svampinfektioner,
infektioner orsakade av protozoer) hos patienter som behandlas med takrolimus. Redan existerande infektioner kan förvärras. Både generaliserade och lokala infektioner kan förekomma.
Nefropati orsakad av BK-virus och progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) i samband
med JC-virusinfektion, har rapporterats hos patienter som behandlats med immunsuppressiva
läkemedel, inklusive Advagraf.
Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade: Hos patienter som behandlas med
immunsuppressiva läkemedel föreligger ökad risk för utveckling av tumörer. Både benigna och
maligna tumörer inklusive EBV-associerade lymfoproliferativa sjukdomar och hudtumörer har
rapporterats i samband med takrolimusbehandling.
Blodet och lymfsystemet
vanliga: anemi, trombocytopeni, leukopeni, onormala analyser av röda blodkroppar, leukocytos.
mindre vanliga: koagulationsrubbningar, pancytopeni, neutropeni, onormala koagulations- och
blödningsanalyser. sällsynta: trombotisk trombocytopen purpura, hypoprotrombinemi, ingen
känd frekvens: sällsynt erytrocytaplasi, agranulocytos, hemolytisk anemi.
Immunsystemet: Allergiska och anafylaktoida reaktioner har observerats hos patienter som
behandlats med takrolimus.
Endokrina systemet
sällsynta: hirsutism
Metabolism och nutrition
mycket vanliga: diabetes mellitus, hyperglykemiska tillstånd, hyperkalemi, vanliga: metabolisk
acidos, andra elektrolytrubbningar, hyponatremi, vätskeretention, hyperurikemi, hypomagnesemi, hypokalemi, hypokalcemi, minskad aptit, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyceridemi, hypofosfatemi, mindre vanliga: dehydrering, hypoglykemi, hypoproteinemi, hyperfosfatemi.
Psykiska störningar
mycket vanliga: sömnsvårigheter, vanliga: förvirring och desorientering, depression, ångestsymtom, hallucinationer, psykiska sjukdomar, nedstämdhet, humörpåverkan och humörstörningar, mardrömmar, mindre vanliga: psykotiska sjukdomar.
Centrala och perifera nervsystemet
mycket vanliga: huvudvärk, tremor, vanliga: nervsjukdomar, kramper, medvetandestörningar,
perifera neuropatier, yrsel, parestesier och dysestesier, nedsatt skrivförmåga, mindre vanliga:
encefalopati, CNS-blödningar och cerebrovaskulära incidenter, koma, tal- och språkavvikelser,
förlamning och pares, amnesi, sällsynta: hypertoni, mycket sällsynta: myasteni.
Ögon
vanliga: ögonsjukdomar, dimsyn, fotofobi, mindre vanliga: katarakt, sällsynta: blindhet.
Öron och balansorgan
vanliga: tinnitus, mindre vanliga: hypoacusis, sällsynta: neurosensorisk dövhet, mycket sällsynta:
nedsatt hörsel.
Hjärtat
vanliga: ischemiska kransartärsjukdomar, takykardi, mindre vanliga: hjärtsvikt, ventrikulära
arytmier och hjärtstillestånd, supraventrikulära arytmier, kardiomyopatier, kammarhypertrofi,
hjärtklappning, sällsynta: perikardiell effusion, mycket sällsynta: Torsades de Pointes.
Blodkärl
mycket vanliga: hypertoni, vanliga: tromboemboliska och ischemiska tillstånd, vaskulär hypotoni, blödning, perifera blodkärlsjukdomar, mindre vanliga: djupa ventromboser i ben eller armar,
chock, infarkt.
Andningsvägar bröstkorg och mediastinum
vanliga: sjukdomar i lungparenkym, dyspné, pleuraexudat, hosta, faryngit, nästäppa och
inflammationer, mindre vanliga: andningssvikt, sjukdomar i andningsvägarna, astma, sällsynta:
andnödssyndrom (ARDS).
Magtarmkanalen
mycket vanliga: diarré, illamående, vanliga: gastrointestinala tecken och symtom, kräkningar,
mag- och buksmärtor, inflammatoriska sjukdomar i magtarmkanalen, gastrointestinala blödningar, gastrointestinala sår och perforation, ascites, stomatit och sårbildning, förstoppning,
tecken och symtom på dyspepsi, flatulens, uppsvälldhet och svullnad, lös avföring, mindre
vanliga: akut och kronisk pankreatit, paralytisk ileus, gastroesofageal refluxsjukdom, försämrad
tömning av magsäcken, sällsynta: pseudocystor i pankreas, subileus.
Lever och gallvägar
vanliga: gallgångssjukdom, hepatocellulär skada och hepatit, kolestas och gulsot, sällsynta:
venös ocklusiv leversjukdom, leverartärtrombos, mycket sällsynta: leversvikt.
Hud och subkutan vävnad
vanliga: utslag, klåda, alopeci, akne, ökad svettning, mindre vanliga: dermatit, fotosensitivitet,
sällsynta: toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom), mycket sällsynta: Stevens-Johnsons
syndrom.
Muskuloskeletala systemet och bindväv
vanliga: artralgi, ryggsmärta, muskelspasmer, smärta i armar eller ben, mindre vanliga: ledsjukdomar, sällsynta: minskad rörelseförmåga.
Njurar och urinvägar
mycket vanliga: nedsatt njurfunktion, vanliga: njursvikt, akut njursvikt, toxisk nefropati, nekros i
njurkanalerna, rubbningar i urinvägarna, oliguri, symtom i urinblåsa eller urinrör, mindre vanliga:
hemolytiskt uremiskt syndrom, anuri, mycket sällsynta: nefropati, hemorragisk cystit.
Reproduktionsorgan och bröstkörtel
mindre vanliga: dysmenorré och livmoderblödningar.
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
vanliga: febersjukdomar, smärta och obehag, tillstånd med asteni, ödem, störd uppfattning om
kroppstemperaturen, mindre vanliga: influensaliknande sjukdom, nervositet, onormal känsla,
multiorgansvikt, tryck över bröstet, temperaturintolerans, sällsynta: fall, sår, tryck över bröstet,
törst, mycket sällsynta: ökad fettvävnad.
Undersökningar
mycket vanliga: onormala leverfunktionstester, vanliga: ökade alkaliska fosfataser i blodet,
viktökning, mindre vanliga: ökat blodamylas, onormalt EKG, onormal hjärtfrekvens och onormal
puls, viktnedgång, ökat laktatdehydrogenas i blodet, mycket sällsynta: onormalt ekokardiogram,
QT förlängd elektrokardiogram.
Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
Vanliga: nedsatt funktion hos primärt transplantat.
Felmedicinering, inklusive ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat byte mellan takrolimusberedningar med direkt respektive fördröjd frisättning, har setts. Ett antal avstötningsfall, som
kan härledas till sådan felmedicinering, har rapporterats (frekvensen kan inte beräknas från
tillgängliga data).
Rapporter om misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det
möjligt att kontinuerligt överväga läkemedlets nytta-risk förhållande. Hälso och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03
Uppsala, webbplats: www.lakemedelsverket.se.
Status: Receptbelagt.
Förmån: Ja.
Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö.
Texten är baserad på produktresumé daterad 06-2015.
För ytterligare information, förpackningar och priser se www.fass.se.
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Is progress
always radical?

Over time, even subtle changes can add up to real progress.
Compared with tacrolimus BID, Advagraf reduces intra patient
variability in tacrolimus exposure1,2 and improves adherence.3,4
Is that progress to you?

References:
1: Wu MJ et al. Transplantation 2011; 92(6): 648-652.
2: Sanko-Resmer J et al. Transplant International 2012; 25: 283-293.
3: Kuypers D et al. Transplantation 2013; 95: 333-340.
4: Beckebaum S et al. Transplant International 2011; 24(7): 666-675.
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Endokarditkonferenser i Lund

Endokarditkonferens multidisciplinär modell prövas
I januari 2017 startades ett nära samarbete mellan infektionsläkare, thoraxkirurger och kardiologer vid Skånes
universitetssjukhus i Lund. Syftet är att
minska dödligheten samt förbättra och
effektivisera handläggningen av patienter med infektiös endokardit.

D

et är lunchtid när infektionsläkaren Magnus Rasmussen skyndar
in genom huvudentrén på Skånes
universitetssjukhus i Lund. På vägen genom sjukhuset hinner han snabbt köpa
med sig en lunch innan mötet med kollegor startar.
I ett konferensrum på thoraxkliniken
väntar Sigurður Ragnarsson, thoraxkirurg
och tillsammans med Magnus Rasmussen,
initiativtagare till modellen för endokarditkonferens.
– Vi upplevde många brister i handläggningen av endokarditpatienter och ville
hitta ett nytt arbetssätt som stödjer ett
multidisciplinärt samarbete och som kan
påverka dödligheten hos en utsatt patientgrupp, säger Sigurður Ragnarsson.
Erfarenheter från andra europeiska länder visar att modellen har tydliga vinster
när det gäller att utfallet av endokardit.
Och i de senaste europeiska riktlinjerna från 2015 (ESC- European Society of
Cardiology) finns rekommendationer om
att komplicerade endokarditpatienter bör
tas om hand av ett multidisciplinärt team,
kopplat till ett universitetssjukhus.
– Vi var ett antal läkare från thorax,
infektion, kardiologi och bild- och funktionsdiagnostik som började träffas i oktober 2016 för att bilda ett endokarditteam
och diskutera handläggningen av patienter med endokardit. Det fanns uppenbara
brister som bland annat handlade om att
vi fick många samtal från inremitterande
vid olika tidpunkter, det var brister i dokumentationen och det fanns i regel inte
någon tydlig plan för hur överflyttning
av patienter skulle gå till mellan kliniker.
Många beslut togs också utan att rådfråga
infektionsläkare, säger Magnus Rasmussen.
Tillsammans utvecklade teamet ett PM
som syftar till att ge en multidisciplinär
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Endokartiteamet i Lund består av följande medarbetare: Sigurdur Ragnarsson, Shahab Nozohoor,
Magnus Rasmussen, Per Åkesson, Adam Linder, Martin Stagmo, Patrik Gilje och Ellen Ostenfeld.

bedömning av frågor som rör utredning,
handläggning och behandling av patienter
med misstänkt eller säkerställd infektiös
endokardit. I januari 2017 startade de första endokarditkonferenserna.
– I regel deltar thoraxkirurgens bakjour,
ekokardiografiskt specialiserad kardiolog
samt endokarditprofilerad infektionsspecialist. Vid behov och vid särskilt svåra fall
kan vi även kalla in andra specialister, som
bild- och funktionsspecialist, neurolog,
pacemakerkardiolog eller neurokirurg, säger Magnus Rasmussen.

500 fall om året

Man brukar ofta ange att cirka 500 personer drabbas av endokardit varje år. Men
siffran är baserad på äldre data och rapportering till ett register, enligt Magnus
Rasmussen.
– Våra studier talar snarare för att det är
1 000 fall per år.
I Skåne och södra Halland är antalet fall
är cirka 150 och ungefär 60 procent remitteras till Lund och endokarditteamet.

En av de viktigaste frågorna som teamet
ska ta ställning till är om patienten behöver genomgå kirurgi eller ej.
Under 2017 hölls totalt 145 teamkonferenser som rörde 97 patienter, varav 66 var
män och 31 kvinnor.
Man har sett en ökning av antalet fall i
Skåne, menar Sigurður Ragnarsson.
– Vi får en allt äldre befolkning och i
risken för endokardit ökar med stigande
ålder. Orsaken är att äldre vårdas mer på
sjukhus och drabbas av kateterburna infektioner eller i samband med exempelvis
dialys. Intravenösa missbrukare har också en kraftigt ökad risk att få endokardit.
I USA ser vi nu en epidemi av intravenöst
missbruk och där antalet endokarditfall
bland unga har ökat dramatiskt.

Snabb remisshantering

I regel krävs en mikroskopisk endotelskada tillsammans med en samtidig bakteriemi för att endokardit ska uppstå. En av de
vanligast förekommande bakterierna är
Staphylococcus aureus.
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– Kommer en patient in med långdragen
feber och infektionssymtom är endokardit
en möjlig diagnos. En vanlig ingång är att
man upptäcker vissa bakterier i blodet och
vid ett ultraljud av hjärtat kan man fastställa diagnosen, säger Magnus Rasmussen.
Teamkonferenserna är uppskattade av
de inremitterande infektionsklinikerna
som får tillgång till universitetssjukhusets
resurser och det multidisciplinära teamets
kompetens, menar Magnus Rasmussen.
– Vårt upptagningsområde är Region
Skåne och södra Halland och patienter remitteras från exempelvis Halmstad, Helsingborg, Malmö och Kristianstad. Om det
blir aktuellt att flytta en patient för operation eller bedömning av operationsbehov
ser vårt team till att det finns en vårdplats.
Majoriteten hamnar på infektionskliniken. Ibland är den inremitterande läkaren
med på endokarditkonferensen på telefon.
Detta ger konferensen en fördjupad bild av
patienten och vi får också snabbt svar på
viktiga frågor.
Ambitionen är att remisser som kommer in före klockan 10.00 ska behandlas
samma dag av endokarditteamet.
– Men även om remissen kommer efter
klockan tio så försöker vi träffas samma
dag och det lyckas vi med för det mesta.

Flera vinster

Även om det ännu inte finns hårda data
som kan visa hur dödligheten har påverkats, finns det ändå uppenbara vinster och
lärdomar att dra.
Målet med det nya arbetssättet är att
bättre beslut om kirurgi ska tas, fler bedömningar göras och tiden till kirurgi kortas.
– Modellen skapar även förutsättningar
för en rättvis och jämlik bedömning och vi
har även skapat en struktur för en systematisk utvärdering, säger Sigurður Ragnarsson.
Det finns också ett stort lärande, menar
Magnus Rasmussen.
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Sigurður Ragnarsson, thoraxkirurg och Magnus Rasmussen, initativtagare till endokarditkonferenser
i Lund.

– Vi lär oss massor och vi förstår varandras förutsättningar mycket bättre. Det
finns en stor respekt för varandras kunskaper. Pratar man inte med varandra uppstår
lätt missförstånd.
Viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat utfall och ett fungerande arbetssätt är
också de två medicinska sekreterarna Bill
Gärtner och Sanne Henrikssen, de tar
emot remisser, samordnar och koordinerar konferenserna.
– Andra viktiga personer är personalen på ekokardiografiavdelningen som är
flexibla och alltid ställer upp på att hålla
konferens med kort varsel, säger Magnus
Rasmussen.
Hittills har arbetet med att utveckla modellen gjorts som ett utvecklingsprojekt
och utifrån befintliga resurser. Förhoppningen är dock att det på sikt ska perma-

nentas och att resurser ska tillföras.
– Vi tror att det här sättet att arbeta sparar mycket pengar och lidande. Men det
innebär ett omfattande arbete och stor arbetsbörda läggs på enskilda medarbetare.
Drivkraften är förstås att vi kan förbättra
omhändertagandet av våra patienter och
förbättringen som har skett har varit uppskattad hos både inremitterande infektionsläkare samt hos thoraxkirurger, säger
Magnus Rasmussen.

Eva Nordin
Fotnot

Vill du veta mer? För frågor om modellen
och PM för endokarditkonferens, kontakta
Magnus Rasmussen på epost:
magnus.rasmussen@med.lu.se
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TRIUMEQ is my treatment

Protokoll

DOLUTEGRAVIR IS

M Y CORE
START WITH TRIUMEQ—
powered by dolutegravir, offering
your patients all of the following:

CONFIDENCE
A potent regimen with SUPERIOR EFFICACY in treatment-naïve
patients vs Atripla* and atazanavir/r ‡ (in women)1-3

DURABILITY
A dependable regimen with a HIGH BARRIER TO RESISTANCE1-4

REASSURANCE
A convenient booster-free regimen with FEW SIGNIFICANT
DRUG-DRUG INTERACTIONS4

dolutegravir/abacavir/
lamivudine
TRIUMEQ is indicated for the treatment of HIV-infected adults and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 kg.4
Before initiating treatment with abacavir-containing products, HLA-B*5701 status must always be documented. Abacavir should not be used in patients known to carry the HLA-B*5701 allele
due to the risk of hypersensitivity reaction.4
*At week 48, 88% of participants in the DTG/ABC/3TC group and 81% of participants in the Atripla group had HIV-1 RNA level of <50 copies/ml (adj. diff. 7%, 95% CI: 2-12, p=0.003).1
‡
At week 48, 82% of participants in the DTG/ABC/3TC group and 71% of participants in the ATV/r+TDF/FTC group had HIV-1 RNA level of <50 copies/ml (mean diff. 10.5%, 95% CI: 3.1–17.8, p=0.005).3

Prescribing Information

TRIUMEQ (dolutegravir/abakavir/lamivudin) Rx, EF, ATC kod J05AR13
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Filmdragerad tablett innehållande 50 mg dolutegravir (som natrium), 600 mg abakavir (som sulfat),
300 mg lamivudin. Indikation: TRIUMEQ är avsett för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos
vuxna och ungdomar över 12 år som väger mer än 40 kg. Innan behandling med abakavirinnehållande
läkemedel påbörjas, ska screening för HLA_B*5701-allelen utföras på samtliga hiv-infekterade patienter,
oavsett etniskt ursprung. Abakavir ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA_B*5701-allelen.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot dolutegravir, abakavir eller lamivudin eller mot något hjälpämne.
Samtidig administrering av dofetilid. Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med
erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Både abakavir och dolutegravir är förenade med en risk för
överkänslighetsreaktioner. Överkänslighetsreaktioner har observerats oftare med abakavir, och några
har varit livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de inte har hanterats på rätt sätt. TRIUMEQ och andra
misstänkta preparat måste därför omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktion.
Om behandlingen med TRIUMEQ avslutas på grund av misstänkt överkänslighetsreaktion så får TRIUMEQ
eller andra läkemedel som innehåller abakavir eller dolutegravir aldrig sättas in på nytt. Nedsatt
njurfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance mindre än 50 ml/min.
Nedsatt leverfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt

leverfunktion.Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen för
patienter med resistens mot integrashämmare, rekommenderas inte Triumeq för patienter med resistens
för integrashämmare. Interaktioner: Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två
gånger dagligen vid samtidig administrering av etravirin (utan boostrade proteashämmare), efavirenz,
nevirapin, rifampicin, tripranavir/ritonavir, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och johannesört,
rekommenderas inte Triumeq för patienter som tar något av dessa läkemedel. Triumeq ska inte
administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Triumeq bör ges 2 timmar före
eller 6 timmar efter sådana preparat. Dolutegravir ökar koncentrationen av metformin. Dosjustering av
metformin ska övervägas vid insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och
metformin, för att bevara glykemisk kontroll. Metformin elimineras renalt och det är därför viktigt att
kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination kan öka risken
för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Biverkningar: De vanligaste rapporterade
biverkningar som ansågs möjligen eller troligen relaterade till kombinationen dolutegravir och abakavir/
lamivudin var illamående (12 %), insomni (7 %), yrsel (6 %) och huvudvärk (6 %). Abakavir-innehållande
läkemedel, som TRIUMEQ, ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA_B*5701-allelen. Vid
tecken på överkänslighetsreaktion skall TRIUMEQ, omedelbart utsättas. För fullständig förskrivarinformation,
se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2018. TRIUMEQ är ett registrerat varumärke som
tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning.
Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.

References: 1. Walmsley S et al. N Engl J Med 2013;369:1807-18. 2. Walmsley S et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015;70:515-519. 3. Orrell C et al. Published online July 17, 2017. Lancet
HIV. doi: 10.1016/S2352-3018(17)30095-4. 4. TRIUMEQ Produktresumé, januari 2018.
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Yngreläkarspalten

Framtidens sjukvård
Framtidens sjukvård ett ständigt aktuellt ämne. En del förändringar som
på ett eller annat sätt kan påverka oss
ST-läkare är aktuella framöver. AT ersättas med BT, vården ska bli mer nära
och det diskuteras om randning i primärvården för ST-läkare inom sjukhusspecialiteter.

F

örslaget om att införa två månaders
obligatorisk sidotjänstgöring i primärvården för alla sjukhusspecialiteter har väckt en hel del reaktioner. Det var
under 2017 som man i Västra götalandsregionen la fram det förslaget. Men även
i Göran Stiernstedts utredning om en Effektiv vård (SOU 2016:2) nämns randning
i primärvården som ett sätt att öka förståelsen för primärvårdens arbetssätt och att

luckra upp gränserna mellan sjukhus- och
primärvård.
Under våren har jag deltagit i en
workshop med representanter från flera andra specialitetsföreningar tillsammans med bl.a. SLS och SYLF där framtidens specialisttjänstgöring diskuterades.
Många specialitetsföreningar var negativt
inställda till förslaget om obligatorisk primärvårdsrandning. Framför allt betonas
att ST-utbildningen är målstyrd och att
införa en tidsbestämd obligatorisk sidotjänstgöring går helt emot det konceptet.
Från vissa hålls hörs även teorier om att
det skulle handla om ett sätt att öka bemanningen i primärvården. Självklart får
aldrig sådana incitament påverka ST-utbildningen, det tror jag att alla är överens
om. En omstrukturering till en mer nära
vård kan innebära att sjukhusspecialis-

terna i större utsträckning kommer arbeta tillsammans med, och kanske i samma
lokaler som, primärvården. Men hur det
kommer att se ut kan vi bara spekulera om,
och att redan nu börja anpassa ST-utbildningen för det känns prematurt.
Vi i SPUK (SILFs specialistutbildningskommitté) anser inte att man bör införa
obligatorisk primärvårdstjänstgöring för
ST-läkare inom infektionssjukdomar. Vi
utesluter inte att det kan vara ett möjligt
sätt för vissa ST-läkare att uppnå målen,
kanske särskilt om man inte har gjort AT
i Sverige där sex månaders tjänstgöring
inom primärvården ingår. Nu föreslår man
att grundutbildningen förlängs till sex år,
och AT ersätts med en kortare BT (bastjänstgöring). Enligt förslaget som nu är
ute på remiss kommer primärvård finnas
kvar som en obligatorisk del även i BT.
Från SILF har vi även framfört att rationell antibiotikaanvändning bör finnas med
som ett mål under BT, vilket blir speciellt
viktigt för utlandsutbildade läkare som
inte alltid får med sig detta från grundutbildningen.
SILF kommer att fortsätta bevaka frågorna om framtidens ST. Har ni tankar och
åsikter är ni alltid välkomna att höra av er!
Nu önskar jag er alla en välförtjänt vår och
sommar efter den långa vintern som varit,
och jag hoppas att vi ses på Ungt forum i
Karlstad den 29 maj.

Lena-Maria Söder

Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse
ST-läkare, infektionskliniken i Gävle
lena-maria.johansson.soder@
regiongavleborg.se
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Call for abstracts

Tadim

(kolistimetatnatrium)
inhalation och infusion
Din trygghet i kampen mot
gramnegativa bakterier

S25 2017

” Tadim är avsett för vuxna och barn, inklusive nyfödda,
för behandling av allvarliga infektioner som orsakats
av vissa aeroba gramnegativa patogener hos patienter
med begränsade behandlingsalternativ.”
fass.se

Tadim (kolistimetat) pulver till lösning för nebulisator, Rx, F. ATC-kod: J01XB01, övriga antibakteriella
medel, polymyxiner. 1 injektionsflaska innehåller 1 miljon internationella enheter, vilket motsvarar ca
80 mg kolistimetatnatrium. Indikationer: Tadim indikeras för behandling av vuxna och barn med kroniska
lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Varning och
försiktighet: Vänligen läs produktresumén innan förskrivning. Nebulisering av kolistimetatnatrium kan
framkalla hosta eller bronkospasm.. Den första dosen bör administreras under medicinsk övervakning.
Förebyggande dosering med en bronkdilaterare rekommenderas och bör vara rutin, särskilt om det är en del av
patientens nuvarande behandlingsregim. FEV1 bör utvärderas före och efter dosering. Bronkial hyperreaktivitet
på grund av kolistimetatnatrium kan utvecklas vid längre tids behandling och det rekommenderas att
utvärdera FEV1 vid regelbundna läkarbesök. Kolistimetatnatrium utsöndras via njurarna och är nefrotoxiskt
om hög serumkoncentration uppnås. Även om detta är osannolikt under inhalationsterapi rekommenderas
en bedömning av serumkoncentrationen, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Neurotoxicitet,
som kännetecknas av yrsel, förvirring eller synstörningar, har rapporterats efter parenteral administrering av
kolistimetatnatrium. Om dessa effekter uppträder bör patienten varnas för att framföra fordon eller använda
maskiner. Förpackningar: Pulver till lösning för nebulisator 1 000 000 IE. Pulvret är vitt till benvitt 30 styck flaskor.
För dosering och fullständiga kontraindikationer, varningstext och förskrivningsinformation se: www.fass.se.
Datum för senaste översynen av produktresumé: 2016-03-04
Nigaard Pharma AS, Medicon Village, 223 81 Lund. E-post: contact@zambongroup.com.

20

Tadim (kolistimetat) pulver till infusionsvätska, lösning, Rx, EF. ATC-kod: J01XB01, antibakteriella medel för
systemisk användning, övriga antibakteriella medel, polymyxiner. 1 injektionsflaska innehåller 1 miljon
internationella enheter, vilket motsvarar ca 80 mg kolistimetatnatrium. Indikation: Tadim är avsett för vuxna
och barn, inklusive nyfödda, för behandling av allvarliga infektioner som orsakats av vissa aeroba gramnegativa
patogener hos patienter med begränsade behandlingsalternativ. Varningar och försiktighet: Vänligen läs
produktresumén innan förskrivning. Överväg att kombinera intravenöst kolistimetatnatrium med ett annat
antibakteriellt medel när så är möjligt, med hänsyn taget till resistensmönstret hos bakterierna under pågående
behandling. Eftersom en utveckling av resistens mot intravenöst kolistin har rapporterats, framför allt vid
monoterapi, bör en kombination med andra antibakteriella medel också övervägas för att undvika resistens.
Kolistimetatnatrium bör endast användas när andra, mer vanliga förskrivna antibiotika inte är effektiva eller
inte är lämpliga. Njurfunktionen bör övervakas i början av behandlingen och regelbundet under behandling
hos alla patienter. Neurotoxicitet, som kännetecknas av yrsel, förvirring eller synstörningar, har rapporterats
efter parenteral administrering av kolistimetatnatrium. Om dessa effekter uppträder bör patienten varnas för
att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackningar: Pulver till infusionsvätska, lösning 1 000 000 IE
(vitt till benvitt pulver i en injektionsflaska av glas) 10 styck injektionsflaskor. För dosering och fullständiga
kontraindikationer, varningstext och förskrivningsinformation se: www.fass.se.
Datum för senaste översynen av produktresumé: 2015-04-10
Nigaard Pharma AS, Medicon Village, 223 81 Lund. E-post: contact@zambongroup.com.
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Tropiknytt

Tropiknytt
För en tid sedan hade jag förmånen att
via mail få kontakt med en pensionerad infektionsläkare som också varit
medlem i tropikföreningen ända sedan
1970-talet. Han hade en fantastisk historia att berätta om både farliga och
lärorika äventyr han varit med om under sin tid som läkare i olika delar av
världen och jag skulle gärna vilja höra
mer.

D

et är den här typen av berättelse
från verkligheten som gör att man
får ny kraft och lust att fortsätta
med det viktiga arbetet inom tropikmedicin och internationell hälsa. Att få läsa
eller höra någon berätta om engagerande
och viktiga händelser, intressanta fall, nya
begrepp eller ny forskning är det som gör
arbetet inom föreningen spännande. Men
bara genom er som medlemmar – eller blivande medlemmar - kan vi få veta vad som
är viktigt för just dig i ditt arbete.
Vi välkomnar fler att vara med i vår förenings arbete och därmed få bättre möjlighet att påverka innehållet i föreningens
verksamhet!
I föreningens stadgar står det att vårt
ändamål är att främja tropikmedicin och
internationell hälsa vad avser forskning,
utbildning samt att främja hälso- och sjukvård i låg- och medelinkomstländer. Som
medlem och/eller styrelsemedlem får du
en chans att vara med och påverka innehållet i arbetet mer direkt. Hör av dig till
valberedning om du är intresserad av att
vara med i nästa års styrelse och kom till
årsmötet om du har möjlighet!
Som tidigare meddelats har Svenska
Läkarsällskapet, SLS, föreslagit en förändring angående medlemsskap. Förslaget
innebär att sektionerna ska bli de huvudsakliga medlemmarna i SLS och de ansluts
med samtliga sina läkarmedlemmar som
därmed blir en del av organisationen. Förändringen ska vara kostnadsneutral. Detta medlemsskap påverkar inte innehållet i
föreningens arbete.
En enklare undersökning utförd av referensgruppen för parasitologi har visat att
parasitologi och tropikundervisning på läkarutbildningen i Sverige varierar ganska
mycket mellan utbildningsorterna. Det
finns inga nationella rekommendationer
om detta, utan det är upp till varje lärosäte
att avgöra innehållet. Detta är något som,
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med tanke på våra nya resevanor samt den
ökade invandringen från tropiska områden, vi skulle vilja titta närmre på framöver.
Under Infektionsveckan i Karlstad
arrangerar vi på onsdagen den 30/5 ett
symposium om Leishmaniasis med tre
inbjudna föreläsare väl insatta i ämnet, se
abstrakt i denna tidning. Vi kommer dela
ut årets stipendium och senare samma
dag, kl 12.00, äger föreningens årsmöte
rum. Välkomna!!
Alla medlemmar kommer inom kort
få ett brev med inbjudan till årsmöte och
symposium samt en förfrågan om att även
fortsättningsvis ingå i föreningens medlemsregister. Detta med anledning av den
nya datalagstiftningen som träder i kraft i

slutet av maj då det krävs ett skriftligt godkännande från medlemmar att de finns i
registret. I samband med detta skickar vi
även ut en enkät med frågor kring förväntningar på vår förenings funktion i framtiden.
Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se. Där kan ni bland annat hitta
information om konferenser, vårt stipendium samt en aktuell lista på licensläkemedel.
Om du är medlem men inte fått e-postutskick, maila din e-postadress till SFTIH
info@gmail.com.

Maria Lundberg

Ordförande, Svensk förening för
tropikmedicin och internationell hälsa
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Utbildning/kurs
S
CHA ISTA
NSE
N!

ANTIBIOTIKA OCH
ANTIBIOTIKARESISTENS

Hesselby Slott
22–23 oktober 2018

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Hesselby Slott, 22–23 oktober 2018.
Föreläsare

Christian Giske | Anders Johansson | Daniel Bremell | Erik Eliasson | Elisabeth Nielsen | Thomas Tängdén
Ämnen som kommer att beröras är:

• Antibiotikaresistens – mikrobiologi, epidemiologi
• Ny kunskap om samband mellan vårdhygien
och antibiotikarsistens
• Behandling av multiresistenta bakterier
• Antibiotikakoncentrationsmätningar

• PK/PD, dosering av antibiotika hos den svårt
sjuka patienten
• Empirisk behandling vid ökad förekomst av
antibiotikaresistens

Kostnaden är 5800 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen.
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Hesselby Slott ligger ca 1 km från Vällingby centrum,
Stockholm. Med kommunala medel är restiden från Stockholms centrum ca 30 minuter. Preliminära tider för
kursen är start 10:00 måndag 22 oktober och avslut 16:00 tisdag 23 oktober.
Anmälan

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

Varmt välkomna!
Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se
Infektionsläkaren 2 · 18

Ev frågor besvaras av
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se
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Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2018 - Program
Programmet i detalj återfinns även i mötets app: LivEvent
(Luckylane) som finns att ladda ner gratis i de vanligaste
”app-butikerna”.

finnas tid för frågor och diskussion och vi kommer att använda ett
interaktivt system för frågor och diskussion.

Tisdag 29/5

13.00

Ungt Forum (SPUK): Oklar Feber

Keynote session 1: Prosthetic Joint Infections

utbildning för ST och yngre läkare
08.00-12.00 (Föranmälan, OBS tiden!)
Moderator: Lena-Maria Söder, Gävle
Föredrag och medverkande: ”Oklar feber – tänkbara diagnoser
och utredningsgång”, Sara Mörtberg, Östersund ”Inhemska infektioner som orsak till oklar feber”, Gunilla Persson, Umeå
”Feber efter vistelse i tropikerna”, Charlotta Rydgård, Stockholm

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

Workshop: Hur snabb mikrobiologisk diagnostik behövs?

10.30-12.00 (OBS tiden!)
Moderator: Sara Karlsson Söbirk, Klinisk mikrobiologi, Skåne
Medverkande: Urban Kumlin, Umeå, Anne Kelly, Stockholm
Abstract: Sjukvårdens behov av snabb mikrobiologisk diagnostik
har alltid varit stort, men tidigare har mikrobiologiska metoder
av hög kvalitet tagit lång tid. Med senaste årens tekniska utveckling finns nu allt fler snabba metoder med tillräckligt hög känslighet och specificitet för säker mikrobiologisk diagnostik. Klinisk
mikrobiologi i landet står inför organisatoriska utmaningar för
att möta vårdens ökande behov av diagnostik under större del av
dygnet veckans alla dagar. I denna workshop kommer representanter från Umeå, Stockholm och Skåne att redogöra för hur diskussionerna går på respektive klinik, och hur man valt att arbeta
med ökad tillgänglighet. Deltagarna kommer också att få möjlighet att själva diskutera frågan i smågrupper, och i en avslutande
paneldiskussion.

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

Abstract: Erika Matuschek och Jenny Åhman arbetar på EUCASTs utvecklingslaboratorium i Växjö sedan flera år tillbaka. De
arbetar huvudsakligen med utvecklingen och upprätthållandet
av EUCASTs lappdiffusionsmetod. En stor del av arbetet på utvecklingslaboratoriet innefattar också att hjälpa mikrobiologiska
laboratorier med felsökning och kvalitetskontroll. Workshopen
under Infektionsveckan 2018 kommer att handla om de grundläggande delarna i EUCASTs lappdiffusionsmetod, inklusive exempel på avläsning av zoner och tolkning av resultat. Vi kommer
även att fokusera på kvalitetskontroll inom resistensbestämning
och ta upp vanliga felkällor inom lappdiffusion. Det kommer att
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Invigning

13.15-14.45 Moderator: Staffan Tevell, Karlstad

Diagnosis of Prosthetic Joint Infections
Robin Patel, Mayo Clinic, Rochester, USA

Abstract: Increasing numbers of prosthetic joint infection (PJI)
are encountered in clinical practice due to the growing number of
prosthetic joints being implanted. PJI may be challenging to diagnose; misdiagnosis can result in mistreatment which can have
adverse outcomes on the patient and the healthcare industry. In
this presentation, Dr. Patel will review the pathogenesis, microbiology, and diagnosis of PJI. She will highlight the diagnosis of
PJI, both pre-operatively and, if not established before surgery,
intra-operatively. She will cover new approaches for PJI diagnosis, such as biomarkers, as well as improved culture techniques,
including tissue culture in blood culture bottles and methods directed at sampling biofilms on implant surfaces. Advanced molecular diagnostics, including metagenomics, will also be highlighted.
Robin Patel, M.D., is the director of the Infectious Diseases Research Laboratory at the
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. In
the research laboratory, she and her colleagues focus on biofilms. They are developing
new and improved diagnostic tools and treatment strategies for biofilm-associated infections. Her group uses in vitro studies as
well as animal models of infection for their studies. Dr. Patel is
also the chair of the Division of Clinical Microbiology and the
co-director of its Bacteriology Laboratory. In this state-of-the-art
clinical facility, she and her colleagues develop and deploy cutting-edge assays for clinical detection of bacteria, identification
of bacteria, and characterization of antimicrobial resistance and
susceptibility.
Professional highlights
•
Fellow, American Academy of Microbiology, 2012-present
•
President, American Society for Microbiology, 2019-2020
•
Member, National Advisory Allergy and Infectious Diseases
Council, United States National Institutes of Health, 20172020
•
Chair, Diagnostics and Devices Subcommittee, Antibacterial
Resistance Leadership Group, United States National Institutes of Health, 2013-present
Associate Editor, Journal of Clinical Microbiology, American
•
Society for Microbiology, 2009-2019
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•
•
•
•

•

Associate Editor, Clinical Infectious Diseases, Infectious Diseases Society of America, 2016-present
Member (2002-2007; 2012-2018), vice chair (2013-2015) and
chair (2016-2018), Program Planning
Committee, Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy/ASM Microbe, American Society
for Microbiology
Member (2009-2016) and chair (2014-2016), Microbiology/
Immunology Test Material Development, Committee, and
member Interdisciplinary Review Committee (2016-present), United States Medical Licensing Examination, National Board of Medical Examiners
Member, Microbiology Test Writing Committee, American
Board of Pathology, 2015-present Subcommittee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Clinical and Laboratory
Standards Institute, Voting member 2015-2017; Advisor
2018-present

Treatment of Prosthetic Joint Infections

Alex Soriano, Hospital Clínic of Barcelona, Spain
Abstract: The management of prosthetic joint infection requires a
multidisciplinary approach including orthopedic surgeons, infectious diseases specialists, plastic surgeons and radiologists. The
intention of this lecture is to discuss the recent evidence of new
clinical scores to predict the outcome of patients treated with debridement and retention of the implant and the current evidence
on the best antibiotic treatments and its duration as well as the
potential role of new antibiotics.
Dr Alex Soriano is the Chief of Infectious Diseases Department of Hospital Clinic of Barcelona, Spain, a position that he has held since 2016. Dr Soriano carried out his training
in Medicine at the University of Barcelona
and subsequently completed his residency
in Internal Medicine at the Hospital Clinic
in 1996. Furthermore, Dr Soriano obtained
a PhD in Medicine at the University of Barcelona in 2006. Thus
far in his career Dr Soriano has authored over 200 publications,
with his current research with the Hospital Clinic study group
focusing on the treatment and management of bacteremia due to
Gram-positives and infections related to orthopedic implants. Dr
Soriano is the current Chairperson of the Implant Infections Study Group for the European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases.

Symposium: Candida - Hur optimera diagnostik och behandling på IVA?
15.30 – 17.00
Moderator: Ola Blennow, Stockholm
Medverkande: Helena Hammarström, Göteborg och Jan Sjölin,
Uppsala

Abstract: Invasiva candidainfektioner på IVA är en fruktad komplikation med betydande mortalitet. Diagnostiken är svår då tillgängliga diagnostiska metoder har begränsad sensitivitet och empirisk behandling är vanligt förekommande inom intensivvården.
Symposiet börjar med att Ola Blennow belyser huruvida kunskap
om epidemiologi och riskfaktorer är av värde för ställningstagande till empirisk candidabehandling. I den andra programpunkten
presenteras ”the new kid on the block” inom candida-diagnostiken; betaglukan. Helena Hammarström presenterar testets styr-
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kor och svagheter och dess plats på IVA. Avslutningsvis diskuterar Jan Sjölin i vad mån guidelines skall styra behandlingen av
invasiva candidainfektioner inom intensivvården och om - och i
så fall när - det kan finnas anledning till avsteg.

Symposium: Mikrobiologisk samverkan -SLIM och Rekommenderade metoder
15.30 – 17.00
Moderator: Hans Gaines, FHM, Stockholm och Martin Sundqvist, Örebro
Medverkande: Elisabeth Hallin Bergvall, FHM, Stockholm och
Hans Fredlund, Örebro
Abstract: Landstingens, regionernas och Folkhälsomyndighetens
laboratorienätverk (SLIM) trädde i kraft 1 juli 2017 och nationella
referenslaboratorier (NRL) utsågs för 36 prioriterade områden.
Under denna session kommer struktur och uppdrag för SLIM och
NRL att redovisas och dessutom kommer verksamheten vid NRL
för parasitologi och vid NRL för bakteriella, sexuellt överförbara
infektioner att presenteras. Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
driver arbetet med att revidera de nu i många delar utdaterade
Gula Böckerna till Rekommenderade metoder i Klinisk Mikrobiologi. Arbetet går framåt och i samband med vårmötet kommer
nya metoder för infektioner i blodbanan att presenteras och en
inventering av metoder för diagnostik av ledprotesinfektioner.

Symposium: Cutibacterium (Propionibacterium) acnes the
skin and beyond…

15.30 – 17.00
Moderator: Bo Söderquist, Örebro
Medverkande: Holger Brüggemann, Aarhus, Danmark och Sabina Davidsson, Örebro
Abstract: Cutaneous propionibacteria such as Cutibacterium
(formerly Propionibacterium) acnes is a slow growing, rod-shaped, non-spore forming, Gram-positive anaerobe considered as an
important part of our commensal skin microbiota. Although regarded as rather harmless and of low pathogenic potential these
bacteria may be involved in diseases such as acne vulgaris, implant-associated infections, and benign prostate hyperplasia and
even prostate cancer.
This session will cover the current knowledge of associations
of C. acnes phylotypes with healthy skin and disease with a special focus on (host-interacting) properties of C. acnes, diagnosis
and treatment of prosthetic joint infections caused by C. acnes
and the findings of C. acnes in prostate tissue.

Årsmöten

17.00-18.00 SILF: Solasalen, RFM: Lars Lerin, FKM: Selma Lagerlöf, SFM: Fridolf Rhudin

Postersession med Mingeltallrik
18.00-19.30

Abstract: Vid denna session visas de inskickade arbeten, som valts
ut att presenteras som postrar, med huvudförfattarna på plats.
Publiken, dvs. alla deltagare, har en viktig uppgift i att utse årets
bästa postrar (en från SILF och en från de mikrobiologiska föreningarna) utifrån kriterierna: vetenskaplig stringens, nyhetsvärde
och presentation. Sessionen sker i ”mingel”-form, med lättare
förtäring under sessionen.

25

Program Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

Onsdag 30/5
Frukostseminarier

07.30-08.15
1. Kollihantering – ett system för vården att enkelt och spårbart hantera sina labprover. Föreläsare: Annika Dahlström.
Arrangeras av CGM. Föranmälan. Se mötets app för detaljer.
2. Mobidiag presenterar Novodiag, ett nytt system för multiplex PCR. Föreläsare: Toumas Tenkanen. Arrangeras av
Mobidiag. Föranmälan. Se mötets app för detaljer.

Symposium: Parasitsjukdom med många ansikten om Leishmaniasis

8.30 – 10.00
Moderator: Maria Lundberg, Uppsala
Medverkande: Leif Dotevall, Göteborg, Helena Hammarström,
Göteborg, Hedvig Glans, Stockholm
Abstract: Årets tropiksymposium kommer att belysa en gammal sjukdom ur delvis nya perspektiv. Den ökade invandringen
av asylsökande från Mellanöstern samt ökat och förändrat resemönster har gjort att Leishmania blivit en vanligare diagnos på
våra infektionsmottagningar. Nya effektiva behandlingar mot
kroniskt inflammatoriska sjukdomar har gjort att även dessa patienter nu mår bra och kan resa precis som alla andra – men den
immunhämmande behandlingen gör dem mer utsatta. Vi ser att
nya patientgrupper drabbas och med det följer nya utmaningar.
Symposiet kommer beskriva den ”nya” epidemiologin, diagnostik, olika aspekter på behandling samt leishmaniasis hos patienter
med immunsuprimerande behandling. Men, orientböld är bara
en diagnos av många – sist ges en översikt över differentialdiagnoser vid tropiska hudsår.

Fria föredrag: Mikrobiologi

8.30-10.00
Moderatorer: Håkan Janson, Växjö, Per-Eric Lindgren, Linköping, Camilla Lagheden, Stockholm
Abstract: Denna session består av korta föredrag som presenteras
av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet
har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.
MI-O1: Nationwide Comprehensive Human Papillomavirus (HPV)
Genotyping Of Invasive Cervical Cancer, Camilla Lagheden, Sthlm
MI-O2: A novel antibacterial compound with antibiotic effect in
Chlamydia infected mice. Åsa Gylfe, Umeå
MI-O3: Prevalence of Staphylococcus aureus, including methicillin-resistant S. aureus, in Armenia, Sara Mernelius, Jönköping
MI-O4: Yersinia enterocolitica - en ovälkommen gäst på folktandvårdens möte. Martin Sundqvist, Örebro
MI-O5: Helgenomsekvensering för kontinuerlig övervakning av
MRSA ger mer information än spa-typning. Johanna Furberg,
Örebro
MI-10: Evaluation and comparison of two assays for CXCL13
analysis in cerebrospinal fluid in Lyme neuroborreliosis - the ReaScan CXCL13 rapid test and the recomBead CXCL13 assay. Anna
J Henningsson, Jönköping

Symposium: Clostridium difficile: infektionsmedicinens bakgårdsrealitet
10.45-12.15
Moderator: Torbjörn Norén, Örebro
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Medverkande: Thomas Åkerlund, Stockholm, Martin Sundqvist,
Örebro, Carl-Johan Fraenkel, Lund, Lena Serrander, Linköping
Abstract: Clostridium difficile infektion (CDI) med diarréer efter antibiotikapåverkad tarmflora drabbar cirka 7000 svenskar
årligen. Fortfarande råder oklarheter beträffande behandling och
många nya preparat samt diagnostiska metoder har tillkommit.
Ett vårdprogram för CDI har därför sammanställts på uppdrag av
Infektionsläkarföreningen och publicerades september 2017. Vi
ger en uppdatering av den epidemiologiska situationen i Sverige
samt redovisar olika diagnostiska möjligheter och dess förtjänster. Evidensläget för behandling av akut CDI samt recidiv av CDI
(rCDI) kommer att belysas. Slutligen kommer vi att beskriva fecal
microbiota transplantation (FMT) och dess behandlingseffekt vid
multipel rCDI. Frysta beredningar och olika administrationsvägar jämförs.

Symposium:
Hepatit B med och utan D - hur skall vi behandla?

10.45 – 12.15
Moderator: Karin Lindahl, Stockholm
Medverkande: Anders Eilard, Göteborg, Simon Larsson, Göteborg
Abstract saknas vid pressläggning

Fria föredrag: utvalda från inskickade abstract

13.15 – 14.45
Moderator: Anita Hällgren, Linköping och Håkan Janson, Växjö
Abstract: Vid denna session presenterar huvudförfattarna de
arbeten som valts ut bland inskickade abstract att presenteras i
muntlig form. Fyra arbeten som skickats in till mikrobiologi.net
och valts ut av de mikrobiologiska föreningarnas företrädare varvas med fyra arbeten som skickats in via infektion.net, och valts
ut av SILFs styrelse. Korta föredrag med en sinsemellan stor innehållsmässig bredd presenteras i högt tempo.
MI-O6: Preoperativ ytlig bensoylperoxidkräm på axelhud reducerar Propionebacterium acnes och förhindrar rekolonisering
jämfört med klorhexidintvål, Vendela Scheer, Linköping
MI-O7: Epidemiology, risk assessment and prevalence of
tick-borne pathogens in Northern Europe – the Tick-Borne Diseases STING-study. Peter Wilhelmsson, Linköping
INF-O1: Mindre bekanta virus som orsak till svår pneumoni –
vanligare än vad vi tror. Niklas Bengtsson, Jönköping
MI-O8: Investigation and Pathogenomic Analysis of Shiga toxin−
producing Escherichia coli (STEC) from Patients in Region Jönköping County. Andreas Matussek, Stockholm
INF-O2: Vårdprogram led- och skelettinfektioner: revision 2018.
Staffan Tevell, Karlstad
MI-O9: Change of bacterial species and ESBL-plasmid migration
in patients with recurrent EPE-infection is uncommon. Anna
Lindblom, Göteborg
INF-O3: The incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis
B virus infected persons of different origins, living in Sweden.
Ann-Sofi Duberg, Örebro
INF-O4: Resultat från Innovationsprojektet – VRI-proaktiv – ett
trippelhelix initiativ. Pontus Naucler, Stockholm

Symposium: Hur ska vi hantera VRE-utbrott: evidens och paneldiskussion

15.30 – 17.00
Moderator: Fredrik Aronsson, Karlstad och Anita Hällgren, Linköping
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Medverkande: Lars Blad, Västerås, Kristin Hegstad, Tromsö, Norge,
Simon Hintze, Karlskrona, Birgitta Lytsy, Uppsala och Erik Torell, Gävle.
Abstract: Ett nyligt utbrott av VRE i Värmland beskrivs av smittskyddsläkare Lars Blad. Med detta som utgångspunkt diskuterar en panel bestående av hygienläkare, mikrobiolog, BMA, infektionsläkare och smittskyddsläkare frågor som: När ska man
misstänka VRE? Hur detekterar man dem bäst? Vad är vancomycin-variabla enterokocker? Hur sprider sig VRE på ett sjukhus?
Vem ska screenas? Vad spelar städningen för roll? När behöver
man behandla VRE? Hur länge fortgår bärarskapet och hur ska
man följa dem som är koloniserade? Individer som är koloniserade med VRE och som skrivs hem till äldreboenden/särskilt
boende - hur förhindrar man spridning där? Panelmedlemmarna
ger även en fördjupning i respektive expertområde genom korta
miniföredrag.

Symposium: Viral CNS-infections

15.30 – 17.00
Moderator: Tomas Bergström, Göteborg
Medverkande: Line Reinert Århus, Danmark, Marie Studahl,
Göteborg, Helene Norder, Göteborg
Abstract: This symposium covers aspects of viral CNS infections
ranging from basic science to clinical therapy. Line Reinert from
Århus University will start with an overview of her research on
host genetics associated with increased vulnerability to viral invasion of the CNS, and of immunological mechanisms involved.
Marie Studahl will have a survey on past and ongoing clinical
studies of viral CNS infections with focus on CSF markers, antiviral treatment and outcome. Helene Norder will report on diagnostics, epidemiology and pathogenesis of acute flaccid myelitis
caused by Enterovirus D68 and polioviruses. Tomas Bergström
will discuss methods for diagnosing TBE including patients with
vaccine breakthrough, and report on preclinical development of
antivirals.

Torsdag 31/5
Frukostseminarier

07.31-08.15
3. Samverkan – framgångsfaktor för Hepatit C-vården i Värmland.
Arrangeras av MSD. Föranmälan. Se mötets app för detaljer.
4. Arrangeras av BD Life Sciences, se mötets app för program

IFIS hälsas välkomna
08.30

Symposium: Multiresistent Tuberkulos - en utmaning ur
många aspekter

08.30-10.00
Moderator: Judith Bruchfeld, Stockholm
Medverkande: Eva Mogard, Karlstad, Gabrielle Fröberg, Stockholm, Erik Sturegård, Lund, Ann-Mari Gustavsson, Karlstad
Abstract: Multiresistent (MDR) och superresistent (XDR) tbc är
ett ökande problem globalt med ca 500 000 fall årligen varav ca
50% i Ryssland, Kina och Indien. Dessa fall utgör en utmaning för
patienten och sjukvården även i Sverige. Symposiet utgår från ett
svenskt MDR tbc fall och flera aspekter kommer beröras såsom
uppdaterade möjligheter till prevention, möjligheter till diagnostik idag och med sikte på framtiden liksom aktuella sjukvårdshy-
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gieniska riktlinjer. En genomgång av uppdaterade riktlinjer för
behandling inklusive kirurgi kommer också att redovisas.

Grand Round

10.45-12.15
Moderator: Lena Serrander, Linköping och Staffan Tevell, Karlstad
Abstract: Knepiga infektionsfall presenteras från hela landet. Tre
lag, bestående av infektionsläkare och kliniska mikrobiologier föreslår utredning och handläggning.

Symposium: Normalfloran i hälsa och sjukdom
10.45-11.30
Föreläsare: Agnes Wold, Göteborg
Abstract saknas vid pressläggning

Årsmöte IFIS
11.30-12.15

Avslut FKM/RFM/SFM
12.10-15

Keynote session 2: Optimization of antibiotic dosing in the
critically ill
13.15 – 14.45
Moderator: Britt-Marie Eriksson, Uppsala

Optimization of antibiotic dosing – an overview

Johan Mouton, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands
Abstract: Antimicrobial treatment of patients with infections on
the ICU faces a number of challenges. Patients are usually in some
way immunocompromised, have infections with less-susceptible
micro-organisms and, importantly, present with disturbances in
drug clearance. Increased drug clearance (or augmented drug
clearance, ARC) has, until recently, received little attention. It
has, however significant implications for drug dosing, in particular in micro-organisms that are also less susceptible. It is therefore increasingly recognized that therapeutic drug monitoring is
required in these patients. This requires the appreciation of pharmacodynamic targets of the antibiotics used and adjusting dosing
regimens taking these into account.
Johan W. Mouton (MD PhD FIDSA FAAM)
received degrees in biology (MSc 1983) and
medicine (MD 1988) at the University of
Utrecht, and completed his PhD (1993) and
training as a consultant medical microbiologist (1994) at the Erasmus University in Rotterdam (1993). At present he is Professor of
pharmacodynamics and pharmacokinetics of
antimicrobials and Unit head Research and Development at the
dept. of medical microbiology and infectious diseases at the Erasmus MC, Rotterdam. He has (co)-authored over 350 scientific
publications and book chapters. He was president of the International Society Anti-infective Pharmacology (ISAP, 2002-4) and
one of the founding members of the ESCMID (European Society
of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Pharmacology
of Antimicrobials Study Group (EPASG 2010). He is present chair
of the Dutch Working Party on Antibiotic Policy, member of the
Dutch expert committee on the use of antimicrobials in animals
(SDa) and a steering committee member of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).
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TDM of the beta-lactam antibiotics - it’s about time
Angela Huttner, Geneva University Hospitals, Geneva, Switzerland
Abstract: Beta-lactam antibiotics are among
the therapeutic agents most commonly administered to the critically ill. Our understanding of the relationships between these
drugs’ dosing, exposure and effect has increased in recent decades, and therapeutic drug monitoring (TDM)
of the beta-lactam antibiotics in critically ill patients is becoming
increasingly important in light of this population’s variable pharmacokinetics and rising antimicrobial resistance. This talk will
cover the rationale, indications and pharmacokinetic targets for
beta-lactam TDM.
Angela Huttner, MD, received her medical doctorate from the
New York University School of Medicine in 2000 and completed a residency in internal medicine at Columbia University in
New York City in 2003. She then moved to Switzerland, where
she trained in infectious diseases at the fellowship programs of
the University Hospitals of Zurich and Geneva. She returned to
the US from 2010 to 2012 for a fellowship in clinical research and
epidemiology in Salt Lake City, Utah. Since her return to Switzerland, she has been conducting clinical research in infection
control in Geneva. The base of her research is clinical trials in
infection control, with branches in (1) antibiotic optimization to
reduce resistance (duration studies, pharmacokinetics, therapeutic drug monitoring, “old antibiotics,” etc.) and (2) early vaccine
development. Dr. Huttner is an investigator in the EU-funded
AIDA project, whose overall goal is to reduce the burden of antimicrobial resistance by defining optimal antibiotic choices and
dosing regimens of the off-patent antibiotics in the treatment of
infections caused by multi-resistant bacteria, and an associate
editor at Clinical Microbiology and Infection, the official journal
of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases.

Symposium: Vårt fantastiska immunförsvar
13.15-14.15
Föreläsare: Ann Gardulf, Stockholm
Abstract saknas vid pressläggning

Seminarium: Trycksårsprofylax

14.15-14.45
Föreläsare: Anna Ekström, Växjö
Abstract saknas vid pressläggning

Interaktivt fallseminarium: Neurokirurgiska Infektioner

15.30 – 17.00
Seminarieledare: Christer Mehle, Umeå och Adrian Elmi Terander, Stockholm
Abstract: Seminariet kommer att behandla aspekter på behandling och diagnostik vid shuntinfektioner och ventrikeldränsassocierade infektioner samt postoperativa infektionsproblem hos
neurokirurgiska patienter. De svårigheter som finns vid tolkning
av likvorprover hos dessa patienter vilket avspeglas i den mängd
av definitioner som finns i litteraturen kommer att beröras.

Seminarium: SILF Kvalitetsregister - nyheter i Infektionsregistret och en del resultat ur det
15.30-17.00
Moderator: Per Arneborn, Örebro
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Medverkande: Maria Sjöberg, Örebro Pontus Nauclér, Stockholm,
Lars Olaison, Göteborg
Abstract: Under 2017-18 har plattformen för Infektionsregistret
uppgraderats. Tanken är att underlätta inmatning och att minska risken för felinmatningar. I Örebro har därutöver införts en
strukturerad mall för pneumoniepikris. Denna medför möjlighet
till automatisk överföring av registerdata till Infektionsregistret.
Detta kommer att presenteras liksom en del intressanta resultat
från patientenkät, pneumoniregistret och endokarditregistret.

Seminarium: InfCare HIV - Resultat och vetenskapliga arbeten

15.30 – 17.00
Moderator: Veronica Svedhem Johansson, Stockholm
Medverkande: Magnus Gisslén, Göteborg
CSF-escape vid välbehandlad HIV – viktigt uppmärksamma detta potentiellt livshotande tillstånd, Magnus Gisslen
HPV vid HIV. Vem, varför och hur går det? Tina Carlander, Västerås
Mortalitet hos HIV infekterade, 15 års uppföljning: Veronica
Svedhem Johansson

Interaktivt fallseminarium: Sepsis - från 1177 till IVA

15.30 – 17.00
Seminarieledare: Katja Hanslin, Uppsala och Jenny Kostov Kanebjörk, Uppsala
Abstract: Svåra bakteriella infektioner, inte minst sepsis, medför
hög mortalitet och morbiditet. Tidig identifiering och snabbt insatt antibiotikabehandling är de viktigaste åtgärderna i omhändertagandet av patienter med sepsis. Samtidigt är det väl känt att
dessa sjukdomstillstånd kan vara svåra att identifiera. Seminariet
består av interaktiva fallgenomgångar som belyser viktiga aspekter av identifiering, behandling och omhändertagande av patienter med sepsis och septisk chock. Seminariet samarrangeras av
SILF och IFIS.

Fredag 1/6
Frukostseminarier

07.30-08.15
5. Problem med centrala venösa infarter – hur kan antimikrobiell
låslösning hjälpa mot infektion och ocklusion? Föreläsare: Björn
Wikström, docent, f.d överläkare Njurmedicinska kliniken, UAS,
Uppsala, Kajsa Waldenvik, nutritionssjuksköterska, samordnande specialistsjuksköterska, Akademiska Barnsjukhuset. Jon Starborg, produktchef TransCutan AB. Arrangeras av Transcutan.
Föranmälan. Se mötets app för detaljer.
6. Surgical Site Infection and its prevention. Dr Roland Frösing.
Arrangeras av Abigo. Föranmälan. Se mötets app för detaljer.

Fria föredrag: IFIS

08.30-10.00
Moderator: Johanna Petersson Viir, Göteborg
Medverkande: Anna Enlöf Olovsson, Göteborg och Sofia Titus,
Jönköping, Nathalie Isaksson Lundroth, Stockholm och Johanna
Engström, Stockholm
Abstract: I januari 2018 examinerades de 14 första specialistutbildade sjuksköterskorna inom infektionssjukvård, vid Röda korset
högskola. Utöver yrkesexamen som specialistsjuksköterska leder även utbildningen till en magisterexamen i omvårdnad. Två
av magisterarbetena; Sjuksköterskors upplevda kunskap och er-
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farenhet av patienter med sepsis - En tvärsnittsstudie i Sverige,
författare Anna Enlöf Olovsson och Sofia Titus och Patienters
upplevelser av att vårdas isolerad med lungtuberkulos – En kvalitativ intervjustudie, författare Nathalie Isaksson Lundroth och
Johanna Engström, kommer att presenteras. Presentationerna
efterföljs av en paneldiskussion och frågestund.

Interaktivt fallseminarium: "Staffar" i blodet

08.30-10.00
Seminarieledare: Andreas Berge, Stockholm och Lars-Magnus
Andersson, Göteborg
Abstract: ”Staffar i blodet” utgör en utmaning för infektionsläkaren. Staphylococcus aureus, men även S. epidermidis och andra
koagulasnegativa stafylokocker förorsakar ett brett spektrum av
infektioner och utgör en betydande andel av patienterna på en
normal infektionsavdelning. Infektioner med dessa bakterier
drabbar tidigare friska så väl som patienter med avancerad samtidig annan sjuklighet. Dessa patienter hittar man även på intensivvårdsavdelningar och på andra klinkers avdelningar. Handläggningen av patienterna kan vara svår och vi tänkte försöka belysa
några vanliga situationer. Seminariet kommer att vara interaktivt
med mentometerfrågor och beroende av medverkan från deltagarna. Vi hoppas det blir spännande och givande diskussioner.

Interaktivt fallseminarium: Vaccination av immunsupprimerade: hur, när och varför?

08.30-10.00
Seminarieledare: Gisela Otto, Lund och Vanda Friman, Göteborg
Abstract: Antalet patienter med immunsuppression ökar snabbt
i dagens sjukvård. Nya behandlingsmöjligheter tillkommer och
inom allt fler specialiteter används idag immunhämmande läkemedel. Hur kan vi skydda dessa patienter med vaccination och
när är det möjligt? Vi diskuterar utifrån patientfall problematiken
kring infektionsförsvar och vaccinationsmöjligheter vid olika typer av immunsuppression såsom efter stamcells- och organtransplantationer, vid hematologiska och onkologiska sjukdomar samt
vid behandling av reumatologiska och andra sjukdomar med immundämpande biologiska läkemedel.

presenteras och vilka resultat som framkommit vid diverse olika sjukdomar-allt från difteri till borrelia, HIV och titanproteser.
Dessutom kommer det ges en del praktiska råd.
Professor Lars Hagberg började sin bana på
Immunologen där han disputerade 1984 på
avhandlingen ”Experimental urinary tract
infection in mice”. Därefter har han varit trogen Infektionskliniken i Göteborg. Han blev
specialist 1985, docent 1987, adjungerad professor 2001 och professor 2008. Lars Hagberg har en bred klinisk repertoar och har
bedrivit framgångsrik forskning framför allt kring infektioner i
CNS. Särskilt har han studerat patogenes, diagnostik och behandling av hiv-infektion, neuroborrelios, viral encefalit och bakteriell
meningit. Ett annat forskningsprojekt har rört infektioner vid
skelettförankrade proteser. Han är redaktör för tidskriften Infectious Diseases och har varit aktiv i infektionsläkarföreningen som
vetenskaplig sekreterare.
Lars Hagberg har ett stort engagemang i undervisningsfrågor
och är aktiv i läkarprogramkommittén vid Sahlgrenska akademi.
Han har utvecklat en rad nya undervisningsmoment och introducerat ett nytt pedagogiskt tänkande inom infektionskursen präglat av temadagar, videoföreläsningar, quizzar och infektionsdataspel som är högt rankade av studenterna. Lars Hagberg är också
en mycket uppskattad föreläsare. Utanför infektionskliniken är
han känd för sin imponerande samling av behandlingsöversikter
på Internetmedicin.
Fritiden präglas av olika idrottsaktiviteter. Tennisträningar och
turneringar är högprioriterade. Lars är en mycket framgångsrik
veteranspelare som också varit president i World Medical Tennis
Society.

Stipendieutdelning
12.00-12.15

Avslut SILF och IFIS

Seminarium: InfCare Hepatit - Resultat och vetenskapliga
arbeten
08.30 – 10.00
Moderator: Veronica Svedhem Johansson, Stockholm
Medverkande: Ola Weiland, Stockholm, Pia Frisk, Uppsala, Martin Kåberg, Stockholm
Hepatit B, C och D-patienter i InfCare Hepatit, Ola Weiland
Ordnat införande av DAA för HCV och InfCare Hepatit, Pia Frisk
Incidence HCV bland PWID vid sprytbytet, Martin Kåberg

Workshop: Hur arbetar vi på avdelning respektive mottagning?
10.45-12.10
Moderator: Johanna Petersson Viir, Göteborg

Justus Ström-föreläsning: Klinisk forskning-difteri, borrelia,
HIV och titanproteser
10.45-12.00
Justus Ström-föreläsare: Lars Hagberg, Göteborg

Abstract: Årets Justus Ström föreläsning vill inspirera till klinisk
forskning. När det dyker upp nya eller nygamla infektionssjukdomar är det viktigt och spännande att den kliniska forskningen
snabbt aktiveras för att utveckla vården. Exempel kommer att
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ÖVERSIKTSPROGRAM INFEKTIONSVECKAN OCH
Före 07.00
07.30–08.15

Tisdag 29/5

Onsdag 30/5

Registrering

Frukostseminarier x2: CGM/Mobidiag (Lokal: Scandic Winn)

Morgonjogg

08.00 Registrering

08.30–10.00
Parallella
sessioner

08.00–12.00 (OBS tiden!)
Symposium: Parasitsjukdom med
Ungt Forum (SPUK), utbildning för ST och yngre läkare. Ämne: Oklar Feber. många ansikten –om leishmaniasis

Fria föredrag Mikrobiologi 6x15 m

Moderator: Lena-Maria Söder
Föreläsare: Sara Mörtberg, Gunilla Persson, Charlotta Rydgård

Moderator: Håkan Janson, Per–Er
Lindgren, Camilla Lagheden

Moderator: Maria Lundberg
Medverkande: Leif Dotevall, Helena
Hammarström, Hedvig Glans

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

10.00–10.45
10.45–12.15
Parallella
sessioner

12.15–13.15

FIKA bland utställarna
10.30–12.00 (OBS tiden!)
Workshop: Hur snabb
mikrobiologisk diagnostik
behövs?

10.30–12.00 (OBS tiden!)
Workshop: Teoretisk
workshop i resistensbestämning enligt EUCAST

Sara Söbirk-Karlsson,
Urban Kumlin, Anne Kelly

Erika Matuschek,
Jenny Åhman

Forts. Ungt Forum

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

Symposium: Hepatit B med och utan
D – hur skall vi behandla?

Symposium: Clostridium difficile:
tionsmedicinens bakgårdsrealitet

Moderator: Karin Lindahl
Medverkande: Anders Eilard, Simon
Larsson

Moderator: Torbjörn Norén
Medverkande: Thomas Åkerlund, M
Sundqvist, Carl–Johan Fraenkel,
Lena Serrander

LUNCH följt av kaffe bland utställarna

13.00 INVIGNING

13.15–14.45
Parallella
sessioner

Keynote session 1:
Prosthetic Joint Infections
Moderator: Staffan Tevell

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

Diagnosis of Prosthetic Joint Infections
Robin Patel, Mayo Clinic, Rochester, USA
Treatment of Prosthetic Joint Infections
Alex Soriano, Hospital Clínic of Barcelona, Spain

14.45–15.30
15.30–17.00
Parallella
sessioner

Kväll

FIKA bland utställarna

FIKA bland utställarna

Symposium:
Candida – Hur optimera diagnostik och
behandling på IVA?

Symposium:
Mikrobiologisk samverkan:
SLIM och rekommenderade metoder

Symposium:
Cutibacterium (Propionibacterium) acnes – the
skin and beyond…

Symposium:
Hur ska vi hantera VRE–utbrott:
evidens och paneldiskussion

Symposium:
Viral CNS–infections

Moderator:
Ola Blennow
Medverkande: Helena Hammarström,
Jan Sjölin

Moderator: Hans Gaines
och Martin Sundqvist
Medverkande: Elisabeth
Hallin Bergvall, Hans
Fredlund

Moderator: Bo Söderquist
Medverkande: Holger
Brüggemann, Sabina
Davidsson

Moderator: Anita Hällgren,
Fredrik Aronsson
Medverkande: Lars Blad, Erik Torell,
Kristin Hegstad, Simon Hintze,
Birgitta Lytsy

Moderator: Tomas Bergström
Medverkande: Line Reinert,
Marie Studahl, Helene Norder

17.00–18.00 Årsmöten SILF/RFM/FKM/SFM
18.00 Postersession med Mingeltallrik
Tillval: Båtbuss från CCC till mötets Vattenhål

30

18.00 Kulturmingel
på Lerin–muséet följt av
Middag CCC (start ca 19.15)
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och mikrobiologiskt vårmöte i Karlstad

MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE 2018 I KARLSTAD
Torsdag 31/5

Fredag 1/6

Fågelskådning
Frukostseminarier: MSD/BD (Lokal: Scandic Winn)

min

ric

Frukostseminarier: Transcutan/Abigo (Lokal: Scandic Winn)

08.00 Registrering. IFIS hälsas välkomna

08.00 Registrering

Symposium: Multiresistent Tuberkulos – en utmaning ur många aspekter

Fria föredrag IFIS Interaktivt
Moderator: Johanna fallseminarium:
Petersson Viir
”Staffar” i blodet

Moderator: Judith Bruchfeld
Medverkande: Eva Mogard, Gabrielle Fröberg, Erik Sturegård,
Ann–Mari Gustavsson
Examinerade
specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård från Röda
Korsets Högskola
presenterar
magisteruppsatser
FIKA bland utställarna

infek-

Grand Round
Moderator: Lena Serrander och
Staffan Tevell

Seminarium:
InfCare Hepatit
– Resultat och
vetenskapliga
arbeten

Seminarieledare:
Gisela Otto,
Vanda Friman

Moderator:
Veronica Svedhem
Johansson
Medverkande:
Ola Weiland,
Pia Frisk,
Martin Kåberg

FIKA bland utställarna
10.45–11.30
Symposium:
Normalfloran i hälsa och sjukdom
Agnes Wold
11.30–12.15 Årsmöte IFIS

Martin

Seminarieledare:
Andreas Berge,
Lars–Magnus
Andersson

Interaktivt
fallseminarium:
Vaccination av
immunsupprimerade:
hur, när och varför?

10.45–12.00
Föreläsning
Justus Ström

10.45–12.10
Workshop:
Hur arbetar vi på avdelning respektive
mottagning?

Klinisk forskning: ett smörgåsbord –
difteri, borrelia, HIV och titanproteser
Lars Hagberg

12.00–12.15 Avslut FKM/RFM/SFM

12.00–12.15 Stipendieutdelning,
Avslut SILF

LUNCH följt av kaffe bland utställarna

LUNCH, take-away

Keynote session 2:
Optimization of antibiotic dosing
in the critically ill
Moderator: Britt-Marie Eriksson

13.15–14.15
Symposium:
Vårt fantastiska immunförsvar
Ann Gardulf

Optimization of antibiotic
dosing – an overview
Johan Mouton, Erasmus MC,
Rotterdam, the Netherlands

14.15–14.45 Trycksårsprofylax
Anna Ekström

12.10–12.15 Avslut IFIS

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

TDM of the beta-lactam antibiotics
– it’s about time
Angela Huttner, Geneva University
Hospitals, Geneva, Switzerland

Gemensamt arrangemang

FIKA bland utställarna
Interaktivt
fallseminarium:
Neurokirurgiska
Infektioner

Seminarieledare:
Christer Mehle,
Adrian Elmi
Terander

Seminarium:
SILFs kvalitetsregister – nyheter i
Infektionsregistret
och en del resultat
ur det
Moderator: Per
Arneborn
Medverkande:
Maria Sjöberg,
Pontus Nauclér,
Lars Olaison

Seminarium:
InfCare HIV –
Resultat och
vetenskapliga
arbeten

Interaktivt
fallseminarium:
Sepsis – från
1177 till IVA

Moderator:
Veronica Svedhem
Johansson
Medverkande:
Magnus Gisslén,
Tina Carlander

Seminarieledare:
Katja Hanslin och
Jenny Kostov
Kanebjörk

17.30 Socialt program
1. Flanera för sepsisfonden (med Bengt Alsterlind)
2. Båttur genom Karlstad
3. Lerin–muséet
Middag CCC (start ca 19.00)
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För anvisning om lokal för respektive
session hänvisas till mötets app eller
dess hemsida www.infektionmikro2018.se

#infektionmikro2018
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Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2018 - Abstracts

Accepterade abstracts SILF och IFIS
Abstracten kan läsas i sin helhet på infektion.net samt i mötets app.

Muntliga presentationer
INF-O1: Mindre bekanta virus som orsak till svår pneumoni vanligare än vad vi tror.
Niklas Bengtsson(1), Anna J Henningsson(2)

(1)Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, (2) Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

INF-O2: Vårdprogram led- och skelettinfektioner: revision
2018

Staffan Tevell (1), Bertil Christensson(2), Åsa Nilsdotter-Augustinsson(3), Cecilia Rydén(4), Ulf Ryding(5), Bo Söderquist(6),
Börje Åkerlund(7).
(1)Infektionskliniken, Centralsjukhuset, Karlstad, (2) Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, (3) Infektionskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, (4) Infektionskliniken,
Helsingborgs Lasarett, Helsingborg, (5) Infektionskliniken, Östersunds sjukhus, Östersund, (6) Institutionen för Medicinska
Vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro, (7) Infektionskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
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INF-O3: The incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis
B virus infected persons of different origins, living in Sweden

Ann-Sofi Duberg (1), Charlotte Lybeck (1) Anna Fält (2), Heiner
Wedemeyer (3), Scott Montgomery (2), Soo Aleman (4)
(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, (2)
Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Örebro Universitet, Örebro, (3) Dept. of Gastroenterology and Hepatology, Hannover
Medical School, Hannover, Germany, (4) Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhusetm Stockholm

INF-O4:Resultat från Innovationsprojektet – VRI-proaktiv –
ett trippelhelix initiativ

Pontus Naucler (1), Per Englund (2), Anna Färnert (3), Anna Frej
(1), Hercules Dalianis (4), Emil Thiman (1), Azadeh Ehyaie (1),
John Karlsson Valik (1), Ulf Hertin (5), Christian Hardahl (5),
Mads Mogensen (6), Logan Ward (6), Mats Frisk (7), Agneta Andersson (8)
(1) Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, (2) Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm, (3) Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet,
Solna, (4) Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet, Stockholm, (5) SAS Institute, Stockholm, (6)
Treat Systems, Aalborg, Danmark (7) Tieto, Stockholm, (8) Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
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Posterpresentationer
INF-P1: Treatment of ureaplasma meningitis in an extreme
preterm infant

Sahra Abdulle(1), Jenny Lindahl(1), Svetlana Najm(2), Elisabet
Hentz(2), Karina Sävman(2), Marie Studahl(1)
(1) Avdelningen för Infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet och Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. (2)Avd för Neonatologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg

INF-P2: Etiologi av CNS-infektioner I Nepal, studerat med
multiplex PCR

Olof Säll(1), Sara Thulin-Hedberg(2), Marita Neander(2), Rabin
Bom(3), Sabina Tiwari(3), Les Dornon(3), Martin Sundqvist(2),
Paula Mölling(2)

INF-P7: Oseltamivir-resistant avian H1N1 influenza A virus
can transmit from mallards to chickens
Erik Skog(1), Marie Nykvist(2), Michelle Wille(2), Mahmoud M
Naguib(2), Josef D Järhult(1)

(1) Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Institutionen för
medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala. (2) Zoonosis Science Center, Institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi, Uppsala Universitet, Uppsala

INF-P8: Vad händer med patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi i Östergötland?

Kajsa Glimåker(1), Martin Holmbom (2), Anita Hällgren(1,3)
(1) Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping. (2) Avdelningen för urologi, IKE, Linköpings
Universitet, Linköping. (3)IKE, Linköpings Universitet, Linköping

INF-P9: N/L-kvot i praktiken

Anders Lans(1), Martin Sandberg(2), Anders Lundqvist(1)

(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. (2)Laboratoriemedicnska länskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. (3)
United Mission Hospital Tansen, Tansen, Nepal

(1)Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, (2)Utdataenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

INF-P3: CXCL13 in patients with facial palsy caused by varicella zoster virus and Borrelia burgdorferi: A comparative
study

Anders Lans(1), Martin Sandberg(2), Anders Lundqvist(1)

Johan Lindström(1), Anna Grahn(1), Henrik Zetterberg(2), Daniel Bremell(1)
(1) Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,
Göteborg. (2) Neurokem. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

INF-P4: Rotavirus infection in the elderly: A 7-year study prior to the introduction of rotavirus vaccination in children in
Gothenburg

Thomas Andreasson(1), Lars Gustavsson(1), Maria Andersson(2),
Johan Westin(1), Magnus Lindh(2), Lars-Magnus Andersson(1)
(1)Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2)Klinisk mikrobiologi/virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

INF-P5: Risk faktorer för sjukhusutbrott av norovirus.

Carl-Johan Fraenkel(1), Malin Inghammar(1), Anna Söderlund-Strand(2), P. J. Hugo Johansson(3), Blenda Böttiger(2)
(1) Sektionen för Infektionsmedicin, Lunds Universitet, Lund. (2)
Klinisk Mikrobiologi, Lunds Universitet, Lund. (3) Vårdhygien
Skåne, Region Skåne, Lund

INF-P6: Ökad mortalitet i ett Clostridium difficile utbrott orsakat av RT 046
Cecilia Magnusson(1), Malin Bengnér(1), Sara Mernelius(2), Torbjörn Norén(3), Andreas Matussek(4)

(1) Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län, Jönköping.
(2)Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län, Jönköping. (3)
Laboratoriemedicinska länskliniken och Medicinska Vetenskaper, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län och Örebro
Universitet, Örebro. (4) Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm.
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INF-P10: Neutrofil-lymfocytkvot på akuten

(1)Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, (2)Utdataenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

INF-P11: Assessment of Hepatitis C at the Malmö Needle Exchange Program.

Marianne Alanko Blomé(1), Sally Sommarström(1), Pernilla Isendahl(2), Susanne Quick(2), Sara Alsterberg(2), Anette Munnecke
Rigestam(2), Anna Jerkeman(1)
(1)VO Infektion, SUS, Malmö/Lunds Universitet, Malmö. (2) VO
Infektion, SUS, Malmö.

INF-P12: A national study of risk for non-liver cancer in people with hepatitis C treated with direct acting antivirals or
an interferon-based regimen
Charlotte Lybeck(1), Daniel Bruce(2), Scott Montgomery(3), Soo
Aleman(4), Ann-Sofi Duberg(1)

(1) Infektionskliniken, Örebro och Örebro Universitet, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro. (2) Scandinavian development
services, Stockholm. (3) Avdelningen för klinisk epidemiologi
och biostatistik, Örebro Universitet, Örebro. (4) Institutionen för
medicin, Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska Institutet,
Stockholm.

INF-P13: Kartläggning av hepatit C inom rättspsykiatrin

Frida Jakobsson (1), Anders Nystedt (2), Tomas Gustafsson (1)
(1)Infektionskliniken, Sunderby Sjukhus, Luleå. (2)Smittskydd,
Sunderby Sjukhus, Luleå.

INF-P14: Screening for HCV in pregnant women and their
partners
Charlotta Millbourn(1), Charlotta Lubeck(2), Karin Lindahl(3),
Ann-Sofi Duberg(2)
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(1)Infektionskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm. (2)Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. (3)Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

INF-P19: Antibiotikaronder på Södra Älvsborgs Sjukhus –
nytta eller nöje?

INF-P15: Cirros, hög ålder och högt BMI är viktiga riskfaktorer för kvarstående avancerad fibros efter hepatit C behandling

(1)Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, (2)Utdataenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Magnus Hedenstierna(1), Ali Nangarhari(2), Amin El-Sabini(2),
Ola Weiland(3), Soo Aleman(3)

(1)Infektionskliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm. (2) Institutionen för medicin, Huddinge, Stockholm. (3) Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Maria Lindh(1), Erica Anderzon(2), Martin Sandberg(2), Anders
Lundqvist(1)

INF-P20: Tveksam kvalitet av varningsmärkningar för allergi
mot betalaktamantibiotika.
Sofia Dimberg(1), Fredriks Resman(1), Simon Werner(1)

(1)Infektionsklinken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

INF-P16: Barriers to HIV Testing as Reported by Patients
Newly Diagnosed with HIV

INF-P21 Sjuksköterskors inställning till att vårda patienter
med beroendeproblematik på infektionsavdelning

(1) Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. (2) Karolinska institutet, Huddinge. (3) Röda korsets högskola, Huddinge

Kristina Dahmén(1), Linnea Sandmark (1)

INF-P17: Power BI – ett nytt sätt att återkoppla från kvalitetsregister

INF-P22: God livskvalitet efter bakteriell meningit!

Lisa George-Svahn(1), Lars Eriksson(2), Veronica Svedhem (1),
Gunilla Björling (3)

Anders Lundqvist, Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus,
Borås

INF-P18: Avancerad analys – inte enkelt men har vi råd att
avstå?

Abstract primärt till IFIS möte. Kommer ej att presenteras vid tisdagens postersession

(1)Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Sthlm
Maria Sjöberg (1), Christina Wennerholm (2), Jessica Hjalmarsson(2), Stina Lannemyr(2), Sofi. I. Nilsson(3)
(1)Infektionskliniken, Region Örebro län, Örebro, (2) Infektionskliniken i Östergötland, Östergötland (3) Infektionskliniken, Region Skåne.

Anders Lundqvist(1), Martin Sandberg(2)

(1)Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, (2)Utdataenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.
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Accepterade abstracts
FKM, SFM och RFM
Muntliga presentationer
MI-O1: Nationwide Comprehensive Human Papillomavirus
(HPV) Genotyping of Invasive Cervical Cancer

Camilla Lagheden (1), Carina Eklund (1), Helena Lamin (2), Sara
Nordqvist Kleppe (1), Jiayao Lei (3), K Miriam Elfström (1), Karin Sundström (1,2), Bengt Andrae (3), Pär Sparén (3) och Joakim
Dillner (1,2).
(1) Laboratoriemedicin, Karolinska institutet (2) Karolinska Univeritetslaboratoriet (KUL), Karolinska Universitetssjukhuset (3)
Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet

MI-O2: A novel antibacterial compound with antibiotic effect in Chlamydia infected mice

Åsa Gylfe (1), Emma Wede (1), Maria Backlund (2), Annika Lindqvist (2), Mikael Elofsson(3).
(1) Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitetet,
Umeå, (2) Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling, Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet,
Uppsala(3) Kemiska Institutionen, Umeå Universitetet, Umeå

MI-O3: Prevalence of Staphylococcus aureus, including
methicillin-resistant S. aureus, in Armenia

Sara Mernelius (1), Karine Poghosyan (2), Rima Mikayelyan (2),
Armine Mazmanyan (3), Sofia Lundin (1), Ing-Marie Einemo (4),
Peter Iveroth (4).
(1) Laboratory medicine, Region Jönköping County (2) Hygenic
and epidemiological department, Heratsi Medical State University (3) Muracan laboratory department, Muracan Hospital (4)
Infection Control, Region Jönköping County

MI-O4:Yersinia enterocolitica - en ovälkommen gäst på folktandvårdens möte

Martin Sundqvist (1), Theresa Ennefors (1), Anne Lenell (2), Ellinor Rapp (1)Anna Pääjärvi(3), Cecilia Jernberg (3), Hans Fredlund (2).
(1) Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro (2) Smittskyddsenheten, Region
Örebro Län, Örebro (3) Avdelningen för Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna

MI-O5: Helgenomsekvensering för kontinuerlig övervakning
av MRSA ger mer information än spa-typning

Johanna Furberg (1,2), Paula Mölling (3,4), Birgitta Sjöberg (3),
Annethe Thegel (1), Charlotta Hellbacher (2), Bo Söderquist (3,4),
Martin Sundqvist (3,4).
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(1) Enheten för Vårdhygien, Universitetssjukhuset, Örebro (2)
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro (3)Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro (4) Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro
Universitet

MI-O6: Preoperativ ytlig bensoylperoxidkräm på axelhud
reducerar Propionebacterium acnes och förhindrar rekolonisering jämfört med klorhexidintvål

Vendela Scheer(1), Malin Berman Jungeström (2) Maria Lerm (1)
Lena Serrander (2) Anders Kalén (3).
(1) Institutionen f Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) Linköpings Universitet (2) Avd f Klinisk Mikrobiologi, Institutionen
f Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) Linköpings Universitet (3) Avd f Ortopedi, Institutionen f Klinisk och Experimentell
Medicin (IKE) Linköpings Universitet

MI-O7: Epidemiology, risk assessment and prevalence of
tick-borne pathogens in Northern Europe – the Tick-Borne
Diseases STING-study
Peter Wilhelmsson (1,2), The Tick-Borne Diseases STING-study
group*.

(1) Division of Medical Microbiology, Department of Clinical
and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping,
Sweden (2) Department of Clinical Microbiology, Division of
Medical Services, Ryhov County Hospital, Jönkoping, Sweden *
Numerous of co-authors from with different affiliations

MI-O8: Investigation and Pathogenomic Analysis of Shiga
toxin−producing Escherichia coli (STEC) from Patients in Region Jönköping County
Andreas Matussek (1,2,3) , Cecilia Jernberg (4), Sara Mernelius
(2), Erik Alm (5), Xiangning Bai(1).

(1)Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory
Medicine, Karolinska Institute, Karolinska University Hospital,
Huddinge, Sweden, (2)Karolinska University Laboratory, Stockholm, Sweden,(3)Department of Laboratory Medicine, Region
Jönköping County, (4)Department of Communicable Disease
Control, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden,(5)The
European Centre for Disease Prevention and Control, Solna, Swe

MI-O9: Change of bacterial species and ESBL-plasmid migration in patients with recurrent EPE-infection is uncommon
Anna Lindblom (1), Nahid Karami (1), Vilhelm Müller (2), Fredrik
Westerlund (2) and Christina Åhrén (1).

(1) Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin (2) Institutionen för biologi och
bioteknik, Chalmers tekniska högskola
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MI-O10: Evaluation and comparison of two assays for
CXCL13 analysis in cerebrospinal fluid in Lyme neuroborreliosis – the ReaScan CXCL13 rapid test and the recomBead
CXCL13 assay.

Anna J Henningsson (1,2), Malin Lager (3), Paula Gyllemark (4),
Oskar Ekelund (5), Martin Sundqvist (6).
(1) Clinical Microbiology, Region Jönköping County, Sweden;
(2) Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Sweden; (3)Laboratory Medicine, Region Jönköping County, Sweden; (4)Infectious Diseases, Region Jönköping
County, Sweden; (5)Clinical Microbiology, Region Kronoberg,
Växjö/Karlskrona, Sweden; (6) Clinical Microbiology, Örebro

Posterpresentationer

MI-P6: Addition of disk diffusion-based screening on chromogenic Mueller-Hinton agar adds value to traditional
cephalosporin based screening for multiresistant Gram-negative bacteria

Håkan Janson(1), Viktor Wretström (1), Cecilia Alexandersson
(1), Simon Hintze (1), Oskar Ekelund (1).
(1) Klinisk Mikrobiologi, Kronoberg/Blekinge

MI-P7: Epidemiologisk typning av MRSA, VRE och ESBL med
helgenomsekvensering

Karolina Ininbergs (1), Nadja Karamehmedovic (1), Isak Sylvin
(1,2), Gustaf Sandh (1), Hong Fang (1), Aina Iversen (1), Christian
G. Giske (1).
(1) Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm (2) Genomic Medical Center Karolinska, Karolinska
Universitetslaboratoriet, Stockholm

MI-P1: Flow cytometry-assisted antimicrobial susceptibility
testing (FAST) - adaptation towards a clinically applicable
method for rapid MIC determination

MI-P8: Methicillin-resistenta Staphylococcus argenteus i
Västra Götalandsregionen- Tidigare identifierade som MRSA

(1) Klinisk Mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge, Karlskrona. (2) University of Western Australia and PathWest Laboratory
Medicine, Western Australia (3)School of Medicine and Pharmacology, University of Western Australia, Crawley, Western Australia

(1)Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2)
Culture Collection University Gothenburg, CCUG

Sofia Somajo (1), Timothy Inglis (2), Kieran Mulroney (3), Oskar
Ekelund (1).

MI-P2: CCUG

Elisabeth Inganäs (1) och Maria Ohlén (1), Liselott Svensson
Stadler (1) Sofia Cardew (1) Susanne Jensie Marcopoulos (1) Edward Moore(1).
(1) Culture collection University of Gothenburg, Molekylär bakteriediagnostik, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

MI-P3: Screening prior to prostatic biopsy - a disk diffusion
based method for detection of fluoroquinolone resistant Enterobacteriaceae in rectal swabs
Simon Hintze (1), Håkan Janson (1), Oskar Ekelund(1).
(1) Klinisk Mikrobiologi Kronoberg/Blekinge

MI-P4: Screening för colistinresistens med agarplattor - är
det möjligt?!
Rozita Rezaei(1), Baharak Saeedi(1), Inga Fröding(1), Agnes Böhlin Wiener(1).

(1)Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

MI-P5: Snabb identifiering av bakteriearter direkt från anrikningsbuljong med MALDI-TOF masspektrometri
Malin Jaworski (1), Baharak Saeedi (1), Johanna Haiko (1).
(1) Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
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Erika Tång Hallbäck (1), Nahid Karami (2), Ingegerd Adlerberth
(3), Sofia Cardew (4), Maria Ohlén (5), Hedvig Engstöm Jakobsson (6), Liselott Svensson Stadler (7).

MI-P9: Förbättrat provflöde för neuroborreliaprover efter
analysbyte på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna

Anette Bergman (1), Sandra Almeflo (1), Jenny Ahlqvist (1), Marta
Granström (1), Karin Jung (1), Catarina Palm Rosén (2), Åsa Sandin (2), Magnus Hansson (2) och Gordana Bogdanovic (1) .
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm (2) Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm

MI-P11: Introduktion av Film ArrayTM ME panel vid misstanke om infektion i centrala nervsystemet

Jesper Karlsson (1), Pernilla Kihlberg (2), Anna Andersson (3),
Marita Ekström (3), Paula Mölling (3,4), Sara Thulin-Hedberg
(3,4), Martin Sundqvist (3,4).
(1)Läkarutbildningen, Örebro Universitet (2) Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset, Örebro (3) Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro (4)
Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet,
Örebro

MI-P12: CXCL-13 analys-ett värdefullt tillskott i neuroborreliadiagnostiken
Hatiham Baqir (1), Lena Serrander (1).

(1) Avd f Klinisk Mikrobiologi, Linköpings universitetssjukhus

MI-P13: Advia Centaur XPT för screening av blodgivare avseende Hepatit B, Hepatit C, HIV och Syfilis

Kerstin Malm (1), Anna Maria Delis (2), Martin Sundqvist (1).
(1) Fakulteten för Medicin och Hälsa, Örebro Universitet, Orebro
(2) Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Infektionsläkaren 2 · 18

Abstracts Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

MI-P14: Utvärdering av BDMax Enteric viral panel för detektion av Noro-, Rota-, Sapo-, Astro- och Adenovirus

MI-P20: Införande av dygnet-runt-diagnostik för influensa-,
RS- och norovirus på Karolinska Universitetslaboratoriet

(1)Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro (2) Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet (3) 2. Avd för Klinisk Mikrobiologi,
Universitetsjukhuset, Linköping

(1)Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk mikrobiologi

MI-P15: Optimering av Next Generation Sequencing (NGS)
för analys av human tarmflora i kliniska prover

Ida Lindström(1) , Sandra Almeflo(1), Monica Lekerud(1), Jenny
Ahlqvist(1) och Gordana Bogdanovic(1).

Theresa Ennefors (1), Sara Thulin-Hedberg (1,2), Tina Falkeborn
(3), Lena Serrander (3), Martin Sundqvist (1,2).

Jie Xu (1), Lena Serrander (2), Malin Bergman-Jungström(2).

(1) Inst. Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings universitet (2) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping

MI-P16: Utvärdering av Liaison®XL HpSA för detektion av
Helicobacter pylori antigen i faeces
Karin Amilon (1), Anette Bergman(1), Christian G. Giske(1)

Anders Jonsson(1), Berit Hammas(1), Caroline Sjöberg(1), Sussan
Ziaberg(1), Mattias Karlsson(1).

MI-P21: Ökad spårbarhet och förenklat handhavande efter
införande av digitalt kvalitetssäkringssystem för kontrollhantering

(1)Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm

MI-P22: Hemprovtagning klamydia – Funkar det?

Joakim Söderqvist(1), Roger Karlsson(2), Björn Herrmann(1) och
Studiegruppen för klamydiahemprovtagning.

(1)Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm

(1)Sektionen för Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset,
Uppsala (2)Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

MI-P17: Utvärdering av AmpliDiag Bacterial GE mot BD MAX
EPV/xEPV för detektion av faecespatogener

MI-P23: Case study evaluating the use of collaborative robots as support in a microbiological laboratory

Paula Mölling (1,2), Theresa Ennefors (1), Sara Thulin-Hedberg
(1,2), Martin Sundqvist (1,2).
(1)Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro 2. Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

MI-P18: Effektivare flöde med kommersiell multiplex-PCR
för luftvägsvirus

Therese Nilsson(1), Malin Grabbe(1), Annelie Bjerkner(1), Anders
Jonsson, Berit Hammas(1) .
(1)Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm

MI-P19: Validering av kommersiell multiplex-PCR för diagnostik av luftvägsvirus

Malin Grabbe(1), Therese Nilsson(1), Annelie Bjerkner(1), Anders
Jonsson(1), Berit Hammas (1).
(1)Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Stockholm
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Adalbjörg Adalbjörnsdottir (1), Gudmundur F. Hallgrimsson (2),
Jeanette Melin (3) Gaetana Sapienza (4), Christian Smith (2),
Aina Iversen (1).
(1) Clinical microbiology, Karolinska University Hospital, (2)
KTH Royal Institute of Technology, (3) Metrology, RISE Research Institute of Sweden, (4) ABB Corporate Research Sweden

MI-P24: Andon funktionen

Inger Petterson(1), Eva Rolleberg Zandrén(1) .
(1)Karolinska universitetslaboratoriet klinisk mikrobiologi baktlab F72

MI-P25: Plasmodium knowlesi fastnar i flödescytometern.
Nytt sätt att fånga upp och diagnostisera malaria?

Sara Karlsson Söbirk (1,2), Lina Andersson (3), Anna-Karin Lindgren (2).
1) Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne, Region Skåne 2) Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett, Region Skåne 3) Hematologisektionen, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne, Region Skåne
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Alla våra möten arrangeras i enlighet med LER avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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You wouldn’t unbuckle
just because your car
has ABS brakes and
airbags.
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Reaching the third WHO 90-objective within HIV care is a major
achievement. But HIV is still a tricky enemy that must be met with
resolute actions. In this battle, Gilead has a mission to continue
to be your partner in keeping the third 90, as well as helping you
reach even further.

Gilead Sciences Sweden | Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Sweden Phone: +46 (0)8 505 71 800 | Fax: +46 (0)8 505 71 801
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Feber efter vistelse på Borneo
Vi beskriver en 52-årig man, hobbyfotograf med ett brinnande intresse för
att fånga djur med kameran. Motivet
som lockar är framför allt kattdjur, vilket lett till många resor.

M

annen var tidigare väsentligen
frisk, drabbad av njursten 2008
och gallsten 2015. Malaria efter
Afrikaresa på 80-talet. Medicinerar med
enstaka ibuprofen- och paracetamoltabletter pga ledvärk.
Patienten inkom till akutmottagningen
på Helsingborgs lasarett i början av januari 2018 med en veckas anamnes på feber
och frossa. Dessutom huvudvärk, generell
muskelvärk och ledvärk. Under veckan
minskad miktion och förstoppning, och
enligt akutjournal hade han kräkts. Uppgav i receptionen att han nyligen hemkommit från resa till Borneo.
Av sjuksköterska på medicindisken togs
en infektionspanel och venös blodgas. Då
patienten utöver temp 38.3 var stabil i vitala parametrar (sat 100%, Puls 74/min,
AF 18/min, BT 139/107) blev han inte högprioriterad, utan fick som seden är vänta
några timmar på läkarkontakt.
Anamnesupptagningen avslöjade så
små-ningom att han precis hade kommit
hem efter 3 veckor på Malaysiska Borneo
där han vistats i djungeln i Sabah för att

Bild 1

Bild 2
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(dalbavancinhydroklorid) 500 mg

För behandling av
akuta, bakteriella hudoch mjukdelsinfektioner
till patienter som behöver flera
dagars IV antibiotikabehandling

En singeldos täcker
14 dagars behandling
Baktericid effekt
Möjliggör tidig hemgång
Låg förekomst av biverkningar 1,2,3
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Xydalba® Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg ATC-kod: J01XA04 Indikationer Xydalba är avsett för behandling av akuta
bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamiska egenskaper). Hänsyn ska
tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot
något av de hjälpämnen som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen. Dosering Rekommenderad dos av dalbavancin till vuxna patienter
med ABSSSI är 1 500 mg administrerat som en enstaka infusion eller som 1 000 mg följt av 500 mg en vecka senare (se avsnitt Farmakodynamiska
egenskaper och Farmakokinetiska egenskaper). Administreringssätt Xydalba måste rekonstitueras och spädas ytterligare före administrering
som intravenös infusion under en 30-minutersperiod. Anvisningar om rekonstituering och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt
Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering. Varningar och försiktighet Xydalba ska administreras med försiktighet till patienter med
känd överkänslighet för andra glykopeptider eftersom korsöverkänslighet kan förekomma. Om en allergisk reaktion mot Xydalba uppstår bör
behandlingen avbrytas och lämplig behandling för allergisk reaktion påbörjas. Interaktioner Resultaten från en receptor-screeningsstudie in
vitro tyder inte på någon sannolik interaktion med andra terapeutiska mål eller potentiella kliniskt relevanta farmakodynamiska interaktioner
(se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper). Inga kliniska läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med dalbavancin. Potential för andra
läkemedel att påverka farmakokinetiken för dalbavancin. Dalbavancin metaboliseras inte av CYP-enzymer in vitro, därför är det osannolikt att
samtidig administrering av CYP-inducerare eller -hämmare påverkar farmakokinetiken för dalbavancin. Det är inte känt om dalbavancin är ett
substrat för hepatiska upptags- och effluxtransportörer. Samtidig administrering av hämmare av dessa transportörer kan öka exponeringen för
dalbavancin. Exempel på sådana transportörhämmare är boostrad proteashämmare, verapamil, kinidin, itrakonazol, klaritromycin och ciklosporin.
Potential för dalbavancin att påverka farmakokinetiken hos andra läkemedel. Potentialen för interaktion mellan dalbavancin och läkemedel
som metaboliseras av CYP-enzymer förväntas vara låg eftersom substansen vare sig hämmar eller inducerar CYP-enzymer in vitro. Det finns inga
data för dalbavancin som för CYP2C8-hämmare. Det är inte känt om dalbavancin är en transportörhämmare. Ökad exponering för sådana
transportörsubstrat som är känsliga för hämmad transportöraktivitet, exempelvis statiner och digoxin, kan inte uteslutas om dessa kombineras
med dalbavancin. Förpackningsinformation Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg. Vitt till blekgult pulver till koncentrat till
infusionsvätska som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas med en grönt snäpplock. 500 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF Xydalba
är receptbelagt och ej förmånsbrättigat. Innehavare av godkännande av försäljning: Cardiome UK Limited Datum för senaste översyn av
Produktresumen 2017/04/28
För fullständig information hänvisas till FASS.se
Vid medicinska frågor kontakta: medinfo@cardiome.com
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Bild 3

erytrocyter med inklusioner, vilket i patientens prov är en betydande population.
(Bild 2) Detta uppmärksammades av BMA
driftsansvarig inom hematologi, som fångade upp flaggan, misstänkte malaria, och
utförde malaria-snabbtest, stryk och färgning innan man hunnit ställa denna fråga
från akutmottagningen.
Snabbtest för malaria utföll positivt för
plasmodium-art. I utstryket sågs rikligt
med trophozoiter och schizonter i olika
stadier samt enstaka gametocyter. Parasitemigrad 0.5-1%. Utseende som Plasmodium knowlesi eller möjligen Plasmodium
malariae som dock inte passade med geografin. Provet skickades för molekylärbiologisk verifiering av art till referenslaboratorium på Karolinska Sjukhuset som
sedermera bekräftade att det rörde sig om
Plasmodium knowlesi.
Patienten erhöll behandling med artemeter/lumefantrin (Riamet) enligt sedvanligt schema och förbättrades snabbt.
Utstryk efter 48 timmar kunde inte påvisa
några plasmodier.
Vid återbesök efter en vecka var patienten välmående och prover hade normaliserats.
Patienten informerades om vikten av
profylax inför framtida resor samt att söka
sjukvård snabbare vid feber.

Bild 4

Laboratoriediagnostik för malaria

Bild 5

försöka fotografera trädleoparder. Där
hade han fått multipla bett av myggor,
sandflugor och blodiglar. Inte tagit någon
malariaprofylax under resan, då han av lokala kontakter fått veta att det inte fanns
särskilt mycket malaria.
I status var patienten högfebril och trött
men klar och redig, respiratoriskt och cirkulatoriskt fortsatt stabil. Hudkostymen
vittnade om ordentlig exponering för bitande insekter, och patienten kunde dessutom visa upp bilder på färskare bett i mobilen. (Bild 1)
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Initial provtagning visade Hb 126, trombocyter 56, leukocyter 5.6, neutrofila 3.5,
bilirubin 36, glukos 6.2, laktat 0.9. Övriga
rutinprover var väsentligen normala. Hematologiprover efterbeställdes 5,5h efter
första provtagningen vilket medförde att
provet behövde genomgå en manuell hantering på klinisk kemi. Där uppmärksammades en avvikelse i scattergrammet från
den maskinella differentialräkningen via
flödescytometern Sysmex XN. En ny, ännu
ej aktiv, mjukvaruuppdatering, gör att instrumentet kan känna igen och flagga för

Det kombinerade malaria-snabbtest som
används i Region Skåne (CareStart Malaria HRP2/pLDH (Pf/PAN) Combo Test)
har högst känslighet för P.falciparum
(89-99% enligt kliniska studier, 98% enligt tillverkaren) följt av P.vivax (78-90%
i kliniska studier, 96% enligt tillverkaren).
För övriga plasmodiumarter, inklusive
P.knowlesi, är känsligheten lägre (18-46% i
kliniska studier). (2-7)
Snabbtest utförs därför inte ensamt,
utan bör alltid åtföljas av mikroskopi
vid malariafrågeställning. I vårt fall blev
snabbtestet (pLDH-ag-strecket) starkt
positivt inkomstdagen, då många äldre
trophozoiter syntes i utstryket från samma blodprov (Bild 3). Några timmar senare
då parasiterna fångades i en annan del av
sin cykel, var det rikligt med ringformer /
yngre trophozoiter i utstryk (Bild 4), men
snabbtest (som av misstag utfördes igen)
var då negativt, och malariadiagnosen
hade alltså lätt kunnat missas om endast
snabbtest utförts aktuell söndagskväll.
P.knowlesi kan vara svårt att skilja mikroskopiskt från från P.malariae, och molekylär typning behövs ofta. I Sverige har
Klinisk Mikrobiologi på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna referenslaboratoriefunktion för malariaanalyser. Där
utförs PCR för artidentifiering, och vid
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misstanke om resistens för antimalarialäkemedel kan PCR för vissa kända resistensgener utföras. Det är en fördel om ett
prov taget innan insatt behandling sparas i
kyl/frys för eventuellt behov av kompletterande analyser. Det går bra att utföra
PCR på EDTA-rör som förvarats i kyl i upp
till en vecka. Om provet fryses för senare
analys, bör det transporteras till laboratoriet fruset, så att det kan analyseras direkt
efter upptining.
Att man från klinisk kemi i den maskinella differentialräkningen av leukocyter
kan upptäcka erytrocyter med inklusioner
är intressant. Hematologiprocessen inom
laboratoriemedicin i Skåne har jobbat för
att denna flagga ska fastna för manuell validering och eventuellt kunna väcka malariamisstanke i fall där patient och/eller
anamnesupptagande läkare inte tänkt på
diagnosen. Det är infekterade erytrocyter
med större parasiter i (äldre trophozoiter,
schizonter, gametocyter) som fångas upp,

medan lägre parasitemigrad och gracila
ringformer troligen passerar utan att flaggan aktiveras.

Plasmodium knowlesi den femte malarian

P.knowlesi-parasitens huvudsakliga värd
är makakapor men den har visats vara en
vanlig och potentiellt dödlig orsak till malaria hos människor i Sydostasien, framför
allt i skogsområden på malaysiska Borneo.
Parasiten har en 24-timmars erytrocytär
cykel, vilket är den kortaste bland humanpatogena malariaarter. Denna snabba replikation leder till höggradig parasitemi.
Även vid lägre parasitemigrad finns risk
för allvarlig sjukdom och dödlig utgång.
Vid P.knowlesi-infektion har patienten oftast daglig feber men kan vara feberfri vid
undersökningstillfället. Inkubationstiden
är ca 9–12 dagar.
Sedan 2004 har mänskliga fall av
P.knowlesi rapporterats kontinuerligt i

lokala samhällen och hos resenärer som
återvänder från Sydostasien, men hittills
har mycket få fall diagnosticerats i Sverige.
Plasmodium knowlesi är den vanligaste typen av inhemsk malaria som rapporterats
i Malaysia. Infektioner är oftast okomplicerade men minst 10% av patienterna
rapporteras ha svår malaria enligt WHOs
klassifkikation och 1-2% av fallen har ett
dödligt utfall. (8)
Patienter med misstänkt/konstaterad
infektion med P.knowlesi skall handläggas
och behandlas som P.falciparum, där förstahandsval vid okomplicerad infektion
är någon ACT (artemisinin kombinations
terapi), och vid svår malaria parenteral artesunat.

Sara Karlsson

Söbirk Infektionsenheten Helsingborg
och Klinisk Mikrobiologi Skåne

Anna-Karin Lindgren

Infektionsenheten Helsingborg

Lina Andersson

Labmedicin Helsingborg
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Ecalta
– det enkla valet
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behandling av invasiv candidiasis
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Ecalta® (anidulafungin). ATC-kod: J02AX06 antimykotika för systemiskt bruk. R x. Ingår inte i läkemedelsförmånen.
Indikation: Behandling av invasiv candidiasis hos vuxna patienter. Kontraindikation: Överkänslighet mot något ingående ämne
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Datum för senaste översynen av produktresumé: 28 augusti 2017. Referenser: 1: Ecalta produktresumé.

47

48

Infektionsläkaren 2 · 18

Avhandlingar

När sommar övergick i höst
När sommaren övergick i höst lade Jan
Vesterbacka, infektionsläkare verksam
på Karolinska sjukhuset, fram sin avhandling ”The role of microbial translocation and gut microbiota in hiv-1
infection”.

O

mrådet är inom ett snabbt växande, mycket intressant forskningsfält rörande tarmens mikrobiom.
Nya möjligheter att kartlägga även icke så
lättodlade mikrober i kombination med
inflammationssvar kommer säkerligen
i framtiden ge oss nya insikter om varför vissa individer drabbas av sjukdomar
kopplade till kronisk inflammation. Under

min studietid diskuterade professorerna
inom neurokirurgi och gastroenterologisk
kirurgi vilket organ som var viktigast att
hålla i trim. Många anser per automatik att
hjärnan är synnerligen viktig, därom kan
ju ingen tveka, men alla de som drabbas
av dysfunktion i tarmen, och plågor därav, håller säkerligen med om att detta organsystem är synnerligen viktigt för både
kropp och själ. Det räcker ju med ett ordentligt norovirustillslag för att vara benägen skriva under på detta. Att kopplingar
föreligger mellan olika organsystem torde
inte vara kontroversiellt och Jan Vesterbackas avhandling ger viktiga pusselbitar
i kunskapen kring detta.

Vid pressläggningen av detta nr av Infektionsläkaren hoppas vi från Skåne att
vintern äntligen övergår i vår mer stadigvarande, påskens snöfall i östra Skåne var
magnifikt men hade hellre setts på jul-än
påskdagen. Tranorna såg ut att ha det kallt
om fötterna på de snötäckta fälten.
Jag avslutar som alltid med uppropet
till alla er som skrivit avhandling om sammanfattning till Infektionsläkaren. Med
önskan om en härlig vår och ett gott vårmöte i Karlstad!

Cecilia Rydén
Helsingborg
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tillhandahålls inte i Sverige. SPC 10/2017. Indikationer: Isentress 400mg, 25 mg och 100 mg är indikerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av
hu¬mant immunbristvirus (HIV 1) hos vuxna, ungdomar barn, småbarn och spädbarn från 4 veckors ålder. ISENTRESS 600 mg filmdragerade tabletter är indicerat i kombination
med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (hiv-1) hos vuxna och pediatriska patienter som väger minst 40 kg. Raltegravir har en relativt låg
genetisk barriär mot resistens. Därför bör raltegravir, där så är möjligt, administreras tillsammans med två aktiva ART. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Interaktioner: Då raltegravir i huvudsak metaboliseras via UGT1A1, bör försiktighet iakttas vid samtidig administrering av ISENTRESS med potenta
UGT1A1 inducerare (ex. rifampicin). Samtidig administrering av ISENTRESS med antacida som innehåller aluminium och/ eller magnesium rekommenderas inte. Samtidig administrering av raltegravir (1 200 mg en gång dagligen) och antacida innehållande kalciumkarbonat rekommenderas inte. Graviditet och amning: Bör inte användas under graviditet.
Amning rekommenderas inte vid behandling och HIV-infekterade mödrar bör inte amma sina barn på grund av risken för postnatal överföring av HIV. Ingår i läkemedelsförmånen
för patienter med dokumenterad resistens mot ett HIV-läkemedel. Vid förskrivning och för aktuell information, förpackningar och priser se www.fass.se.
*Tablett om 400 mg ska inte användas för att administrera 1 200 mg en gång dagligen
msd.se 08-5781 35 00
Copyright © 2017 Merck Sharp & Dohme B.V., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.09-18-INFC-1231016-0000 sep 2017
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Kursen HIV–en grundkurs. För dig, specialist eller ST mot slutet av utbildningen,
som ännu ej handlägger HIV-patienter.
• HIV-epidemiologi nationellt och globalt
• Naturalförlopp och opportunistiska infektioner
• Att åldras med HIV – komorbiditeter
• Antiretroviral terapi – interaktioner, biverkningar

• Informationsplikt och förhållningsregler
• Smittskydd, familjebildning
• HIV-prevention – PrEP, PEP, vaccin
• Svikt- och resistensproblematik

Föreläser gör
Gabriel Westman, forskare/infektionsläkare vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala och Läkemedelsverket
Aylin Yilmaz, docent/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Kursen kommer hållas från lunch till lunch 30/1 till 1/2 2019.
Annons och anmälan i nästa nummer av Infektionsläkaren.
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Avhandlingar

Kronisk aktivering av immunförsvaret vid HIV-1 infektion
Avhandling vid Karolinska Institutet
29 september 2017. Huvudhandledare:
Piotr Nowak, MD, Ph.D, Karolinska Institutet. Bihandledare: Anders Sönnerborg, professor, Karolinska Institutet.
Opponent: Irini Sereti, MD, Chief HIV
Pathogenesis Section, National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
National Institute of Health, Bethesda,
USA.

T

rots effektiv behandling med bromsmedicinering kvarstår en kronisk aktivering av immunförsvaret samt låggradig inflammation vid HIV-1 infektion.
En viktig mekanism som driver inflammationen är s.k. mikrobiell translokation
(MT). Detta innebär att delar från tarmens
bakterier, svamp eller parasiter läcker
över en av HIV skadad tarm-blod barriär.
De mikrobiella komponenterna aktiverar i
kroppen både det medfödda och förvärvade immunförsvaret. Detta åtföljs av ökad
inflammation som anses bidra till den förhöjda risk för sena komplikationer i form
av t.ex. hjärt-kärlsjukdom, maligniteter
och kognitiva funktionsnedsättningar som
observerats hos HIV-patienter.
Syftet med detta doktorandprojekt har
varit att studera hur insättande av olika bromsmediciner påverkar graden av
MT, samt även hur samtidig användning
av antibiotika påverkar MT. Tarmflorans
sammansättning vid obehandlad HIV-1
infektion, samt efter insatt bromsmedicinering har ävcen studerats. Slutligen kartlades tarmflorans sammansättning samt
biologiska funktionalitet hos s.k. Elite
controllers, sällsynta HIV-1 patienter som
utan bromsmedicinering själva kan kontrollera sitt virus och upprätthålla normalt
immunförsvar i upp mot 30 år.
I delarbete I, en randomiserad klinisk
studie, startade obehandlade HIV-1 patienter bromsmedicinering baserad på
Efavirenz eller Lopinavir. Blodmarkörer
för MT var förhöjda innan behandling,
sjönk efter 72 veckor men var även då förhöjda jämfört med friska, historiska, kontrollpersoner. Vissa skillnader beträffande
nivån på MT markörer observerades mellan de olika typerna av bromsmedicine-
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Jan Vesterbacka

ring. En signal indikerande att antibiotika
gynnsamt påverkade aktiveringen av det
medfödda immunförsvaret kunde påvisas.
Resultaten talar för att val av HIV preparat, samt eventuellt också användning av
antibiotika, kan ha betydelse för inflammationsutvecklingen hos HIV-1 patienter
på sikt.
I delarbete II påbörjade obehandlade
HIV-1 patienter bromsmedicinering med
eller utan samtidig trim-sulfa behandling
(förebyggande
antibiotikamedicinering
mot Pneumocystis jirovecii lunginflammation). Även här konstaterades förhöja
markörer för MT i blod före behandling.
Patienter som erhöll samtidig behandling
med trim-sulfa hade en större nedgång av
vissa MT markörer, även efter justering
för relevanta variabler som grad av immundefekt (antal CD4+ celler) och HIV-1
virusmängd i blod. Resultaten i detta arbete antyder att antibiotika-användning kan
påverka markörer för MT, vilket man bör
beakta vid tolkning av studier som undersöker MT vid HIV-1 infektion.
I delarbete III kartlades den bakteriella
tarmfloran hos HIV-1 patienter med 16S
rRNA-sekvensering dels före insättande
av, samt efter knappt ett års behandling
med bromsmedicinering. Obehandlade

patienter uppvisade en lägre bakteriell diversitet (artrikedom) i tarmen, mätt som
antal samt proportioner av påvisade arter
hos den enskilde individen (alfa-diversitet). Därutöver återfanns en ökad variation
av arter på gruppnivå (beta-diversitet).
Efter påbörjad bromsmedicinering kunde
ingen förbättring av diversiteten iakttas.
Alfa-diversiteten var direkt korrelerad till
immunstatus mätt som antal (CD4+) immunceller i blod. Flertalet skillnader mellan HIV-1 infekterade och friska kontrollpersoner observerades både på bakteriers
släkt- och artnivå, med bl a ökad förekomst
av Lactobaciller och minskad frekvens av
Lachnobacterium, Faecalibacterium och
Hemophilus hos HIV-1 infekterade. Detta
arbete visar att förändringar av tarmfloran
kan kopplas till grad av immundefekt vid
HIV-1 infektion, och att förändringarna i
tarmfloran består trots nästan ett års behandling med bromsmediciner.
I delarbete IV undersöktes den bakteriella tarmflorans sammansättning och
funktionalitet baserat på 16S rRNA-sekvensering med PICRUSt analys hos 16
HIV-1 infekterade Elite controllers, hos
HIV-1 infekterade med normalt framskridande sjukdom, samt HIV negativa kontroller. Till skillnad från övriga HIV-1 infekterade hade Elite controllers tarmflora
samma alfa-diversitet som, och även störst
likhet med, floran hos HIV negativa kontrollpersoner. Flera bakteriella släkten var
överrepresenterade i tarmfloran hos Elite
controllers jämfört med övriga, såsom Sutterella samt Succinivibrio, och även flertalet skillnader mellan Elite controllers och
övriga HIV-1 infekterade kunde identifieras. Vid funktionsanalys av tarmfloran
konstaterades att den bakteriella andelen
av floran som är inblandad i metabolism av
kolhydrater var lägre hos Elite controllers,
medan dessa individer istället hade en högre andel bakterier inblandade i metabolism av fetter och olika fettsyror jämfört
med övriga HIV-1 infekterade. Denna studie visar således att Elite controllers har en
unik tarmflora med en funktionalitet som
avviker både från övriga HIV-1 infekterade samt HIV negativa kontrollpersoner.
Detta kan möjligen bidra till dessa individers förmåga att upprätthålla en långvarig
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egenkontroll av HIV-infektionen.
Sammanfattningsvis visar avhandlingens studier att bromsmedicinering och
eventuell antibiotikamedicinering minskar graden av MT, samt att val av bromsmedicinering kan vara av betydelse för
detta. HIV-1 infekterade individers tarmflora visar en avvikande sammansättning
och funktion, så kallade Elite controllers
skiljer sig dock från övriga HIV-1 infekterade då de besitter en unik tarmflora som
möjligen bidrar till deras långvariga kontroll av HIV-1 infektionen.

2.

3.

Arbeten i avhandlingen
1.

Vesterbacka Jan, Nowak Piotr, Barqasho Babilonia, Abdurahman Samir, Nyström Jessica, Nilsson Staffan, Funaoka Hiroyuki, Kanda Tatsuo, Andersson Lars-Magnus, Gisslèn
Magnus, Sönnerborg Anders. Kinetics of
microbial translocation markers in patients

4.

on efavirenz or lopinavir/r based antiretroviral therapy. PLoS One. 2013;8(1):e55038. doi:
10.1371/journal.pone.0055038. Epub 2013 Jan
28.
Vesterbacka Jan, Barqasho Babilonia, Häggblom Amanda, Nowak Piotr. Effects of
Co-Trimoxazole on Microbial Translocation
in HIV-1-Infected Patients Initiating Antiretroviral Therapy. AIDS Res Hum Retroviruses. 2015 Aug;31(8):830-6. doi: 10.1089/
AID.2014.0366. Epub 2015 Jun 15.
Nowak Piotr, Troseid Marius, Avershina Ekatarina, Barqasho Babilonia, Neogi Ujjwal,
Holm Kristian, Hov Johannes R, Noyan Kajsa, Vesterbacka Jan, Svärd Jenny, Rudi Knut,
Sönnerborg Anders. Gut microbiota diversity predicts immune status in HIV-1 infection. AIDS. 2015 Nov 28;29(18):2409-18. doi:
10.1097/QAD.0000000000000869.
Vesterbacka Jan, Rivera Javier, Noyan Kajsa,
Parera Mariona, Neogi Ujjwal, Calle Malu,
Paredes Roger, Sönnerborg Anders, Noguera-Julian Marc, Nowak Piotr. Richer gut
microbiota with distinct metabolic profile in

HIV infected Elite Controllers. Sci Rep. 2017
Jul 24;7(1):6269. doi: 10.1038/s41598-01706675-1..

Kort om mig

Kommer ursprungligen från Finland, och
flyttade till Umeå för att genomföra läkarutbildningen. Denna följdes av AT- samt
ST-tjänstgöring inom infektionssjukdomar vid Centrallasarettet i Västerås. Jag
arbetar sedan 2008 på infektionskliniken
på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Jag
har sedan ca 15 år haft HIV-infektion som
speciellt intresseområde inom infektionssjukdomar, och därför blev forskning inom
detta område ett naturligt val. Jag är gift,
har tre barn och fritiden spenderas framför allt på familjens olika idrottsaktiviteter.

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

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

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

CDI=Clostridium difficile infection.

msd.se 08-5781 35 00
Copyright © 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA.
All rights reserved. 09-2017-AINF-1231003-0000 sep 2017
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Kallelse till
årsmöte SILF
Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 17-18
på Infektionsveckan i Karlstad
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
•
•
•
•
•
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet.
Val av mötessekreterare.
Val av protokolljusterare.
Godkännande av kallelseförfarandet.
Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.
Information från styrelsen
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-2018.
Rapport från skattmästaren.
Revisorernas berättelse gällande 2017 års bokslut. Fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen.
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
Fastställande av årsavgift för 2018.
Verksamheten år 2018-2019
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
Välkomna!

Jens Eriksson

facklig sekreterare
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Protokoll
Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2018-01-18 09.30-16.00

Plats

Svenska läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Göran Günther
Anita Hellgren
Anna Grahn
Maria Furberg
Lena-Maria Söder
Fredrik Månsson (närvarar via videolänk)

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Göran
Günther.
§ 2 I facklige sekreterarens frånvaro val-

des Lena-Maria Söder till sekreterare för
mötet. Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria Furberg.

§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2017-10-

19 godkändes. Protokoll från telefonmöte
2017-12-05 granskades.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther

Jonas Bläckberg har slutat sitt uppdrag,
och Helena Hammarström tillträtt, i
Svenska läkaresällskapets referensgrupp
för parasitologi.
Pontus Nauclér utses till representant
för SILF i Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp om infektionsverktyget.
Torsten Holmdahl är utsedd till representant för SILF i Folkhälsomyndighetens
samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor.
Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram kommer att sammanträda 2018-03-23. Rose-Marie Carlsson som
representerar SILF har efterfrågat styrelsens synpunkter inför mötet. Styrelsen
ställer sig bakom förslag att arbeta för att
öka svenska folkets immunitet genom vaccination mot mässling, polio och rubella
samt hepatit B. Styrelsen tillägger också
att man bör verka för ett förbättrat vaccinationsprogram för äldre där bland annat
influensa och pneumokockvaccin ingår.

54

Frågan om obligatorisk anslutning till
Svenska läkaresällskapet (SLS) för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar diskuteras. Styrelsen ställer sig
bakom förslaget. SLSs ordförande Stefan
Lindgren skrev en motivering i Infektionsläkaren nr 4 2017. Beslut i frågan kommer
tas på SLSs Fullmäktigemöte i april 2018.
Uppmaning till SILFs medlemmar att
lämna synpunkter läggs ut på hemsidan,
infektion.net.

§ 6 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

SILFs vårutbildning med tema endokardit
som planeras 19-21 mars 2018 är nu fulltecknad. Rekrytering av föreläsare pågår.
Tuberkulos föreslås som möjligt tema
för höstutbilningen framöver.
HIV-kurs i SILFs regi för specialister/
sena ST-läkare som tidigare anordnats vid
ett tillfälle våren 2017 planeras att anordnas igen, preliminärt jan-feb 2019.

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren
Infektionsveckan 2018:

Preliminärt program för Infektionsveckan
och mikrobiologiskt vårmöte i Karlstad
2018 är fastställt.
Call for abstracts har annonserats och
anmälan för det är nu öppen. Ännu har
inga abstracts inkommit.
Ett frukostsymposium på temat Late
Breaking News som behandlar mässlingsutbrott diskuteras.
Beslutades att deltagaravgifterna för
ordförande och vetenskaplige sekreterare
bekostas av konferensen. Deltagaravgifter
för övriga styrelseledamöter bekostas av
SILF.
Infektionsveckan 2020: Värdklinik
för infektionsveckan 2020 diskuterades.
Halmstad som har fått frågan har meddelat att de ej har möjlighet att anordna mötet då pga att deras konferenslokal redan
är uppbokad. Frågan går vidare till annan
klinik.
Infektionsveckan 2022: Halmstad har
fått frågan om att anordna Infektionsveckan 2022. Bästa tillgängliga datum för deras konferenslokal är vecka 19 (10-13 maj
2022), det vill säga något tidigare än In-
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fektionsveckan normalt brukar hållas. Styrelsen beslutade att godkänna detta datum
och Halmstad tilldelas uppdraget.
Samverkan med IFIS och de mikrobiologiska föreningarna: Samverkansmöte
planeras 2018-02-28 i Linköping där beslut kommer tas om att anlita en permanent kongressbyrå. På förslag är kongressbyrån Commee. Beslut kommer även att
tas om fortsatt samarbete med de mikrobiologiska föreningarna och IFIS på vårmöten framöver.
Remisser:
Remiss Bastjänstgöring för läkare Ds
2017:56 har inkommit, Jonas Ahl kommer
att granska och skriva ett svar för SILFs
räkning.
Socialdepartementet har fått uppdrag
att arbeta med översyn av patientsäkerhetslagen angående Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds handläggning av behörighetsärenden. SLS sektioner har fått
möjlighet att lämna inledande kommentarer till arbetet, vilket SILF har gjort.
Beslutades att samtliga remissvar som
SILF skickar från och med nu ska publiceras på hemsidan.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
Rekrytering av medlemmar till programgruppen för UVI pågår. Inga nomineringar har inkommit efter annons på
hemsidan. Mejl kommer nu att gå ut till
alla klinikchefer med förfrågan om nominering av kandidater.
Programgruppen för sepsis söker även
nya medlemmar. Utlysning till nominering
kommer göras på hemsidan.
Programgrupperna kommer att tillfrågas om de vill ha gemensamt möte för att
utbyta erfarenheter med varandra.
Förfrågan har inkommit från handledare till en läkarstudent som vill använda
data från kvalitetsregistret för pneumoni
till ett forskningsprojekt. Styrelsen godkänner detta. Reglerna kring forskning
med data från kvalitetsregister regleras i
dokument som finns tillgängligt på hemsidan, Regler för Infektionsregistret, 2009.
Styrelsen ger Styrgruppen för kvalitetsregistren uppdrag att se över och uppdatera
detta dokument. Styrgruppen får även i
uppdrag att se till att det finns en projektkatalog tillgänglig på hemsidan med aktuella forskningsprojekt kring kvalitetsregistren (i enlighet med var som är beslutat
i Regler för Infektionsregistret).
SKL har gett varje region i uppdrag att
nominera en delegat till Nationellt programområde infektion. I uppdragsdokumentet står det att ”Programområdet ska samverka med professionsorganisationerna…”.
Infektionsläkaren 2 · 18

SILF planerar att ta tidig kontakt med
Programområdet när gruppen är utsedd
för diskussion kring samverkan avseende
bland annat SILFs befintliga vårdprogram.
Frågan kommer också tas upp på årsmötet.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och
SPUK, Lena-Maria Söder
Föreläsare till Ungt forum är rekryterade.
SPUK söker en ny medlem som ska vara
ST-läkarrepresentant.

§ 10 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Hemsidan:
Påminnelse läggs upp på hemsidan om
möjlighet att söka forskningsanslag och
resestipendier från SLS samt andra fonder
och stiftelser.
En ny version av hemsidan är försenad,
men kommer snart att vara färdig. Intranät
med arkivfunktion för SILFs styrelse kommer finnas.
Tidningen: Manusstopp för nr 1 av tidningen är 19/1-2018.
Huvudartikel kommer handla om infektionssjukvården i Stockholm.
Ny krönikör blir Anna Fornarve i Jönköping.
§ 11 Facklige sekreterarens ärenden, Jens
Eriksson
Facklige sekreteraren närvarar ej vid
mötet, men har per mejl meddelat att remiss har inkommit med delbetänkande av
Nya apoteksmarknadsutredningen ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:76. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Remissen besvaras.
§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
Ulf Ryding närvarar per telefon under
denna punkt. Ekonomin är fortsatt i balans med god likviditet. Ombergs turisthotell bokas för styrelseinternat augusti
2018. Högberga gård på Lidingö bokas för
Chefsmötet i oktober 2018.
Nya ordinarie medlemmar:
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

§ 13 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2017 presenterades. 90% av
avkastningen kan delas ut. Detta belopp
uppgår till 19984 SEK. Beslutades att 2018
dela ut 20.000 SEK som stipendium. Annons om stipendiet finns på hemsidan och
planeras till tidningen nr 1 2018.
§ 14 Stiftelsen Göran Sterners resestipen-

diefonds firmatecknare
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond är
var för sig föreningens ordförande Göran
Günther samt skattmästare Ulf Ryding under förutsättning av deras ledamotskap i
SILF kvarstår.
Göran Günther och Ulf Ryding befullmäktigades att disponera Göran Sterners
resestipendiefonds bankkonto i Handelsbanken med deras internettjänst eller på
kontor. Fullmakten ska gälla tillsvidare
och Göran Günther och Ulf Ryding skall
disponera kontona med egen/enskild behörighet.

§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens

firmatecknare för 2018
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen är var för sig
föreningens ordförande Göran Günther
samt skattmästare Ulf Ryding under förutsättning av deras ledamotskap i SILF
kvarstår.
Göran Günther och Ulf Ryding befullmäktigades att disponera Svenska Infektionsläkarföreningens bankkonton i Handelsbanken och Resurs Bank med deras
internettjänst eller på kontor. Fullmakten
ska gälla tillsvidare och Göran Günther
och Ulf Ryding skall disponera kontona
med egen/enskild behörighet.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17 Mötet avslutades av ordförande Göran Günther.

Lena-Maria Söder
Sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Maria Furberg

Protokolljusterare
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Nya medlemmar

Nya medlemmar
Anmälan till styrelsemötet 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

•
•

Anmälda till styrelsemöte 2018-03-15
•
•
•
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Anna Fornarve Specialistläkare Ryhovs sjukhus, Jönköping
Jacob Lindman ST-läkare, Skånes
Universitetssjukhus, Malmö
Gabriel Heyman, ST-läkare, Västmanlands läns sjukhus, Västerås

•
•
•

Sara Oweling, ST-läkare, Vrinneviesjukhuset, Norrköping
Matilda Emgård, AT-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Caroline Gahrton, Specialistläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
Tove Ristner, Leg läk, Danderyds
sjukhus, Stockholm
Hanna Arnell, ST-läkare, NÄL,
Uddevalla

•
•
•
•
•
•
•

Bergman Annelie, ST-läkare, Länssjukhuset, Sundsvall
Niklas Bengtsson, ST-läkare, Ryhovs
sjukhus, Jönköping
Johan Lindström, ST-läkare, Mölndal
Ulrika Marking, ST-läkare, Täby
Ida Söderqvist, ST-läkare, Danderyds
sjukhus, Stockholm
Anna Hlebowicz, ST-läkare, Skånes
Universitetssjukhus, Malmö
Anna Nordby, ST-läkare, Centralsjukhuset, Karlstad
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P. aeruginosa

ESBL-producerande
Enterobacteriaceae

Karbapenemresistanta
Enterobacteriaceae

Inklusive många ceftazidimresistenta stammar

β-laktamaser med
utökat spektrum

KPC, OXA-48

Agera beslutsamt vid infektioner med
multiresistenta gramnegativa bakterier
ZAVICEFTA har in vitro-aktivitet mot patogener som producerar AmpC, KPC och OXA-48-enzymer.1
ZAVICEFTA har ingen in vitro-aktivitet mot patogener som producerar klass B metallo-β-laktamaser
och kan inte inhibera ﬂertalet D-enzymer.1

ZAVICEFTA: Den nya kombinationen av ceftazidim och avibaktam som ger
utökad gramnegativ täckning
Indicerad för behandling av vuxna med:1
• Komplicerade intraabdominella infektioner
• Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit
• Sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni
• Infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos vuxna patienter
med begränsade behandlingsalternativ

1. ZAVICEFTA. Produktresumé, 2017.

ceftazidim/avibaktam

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning för att möjliggöra snabb identiﬁkation av ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje
Zavicefta™ ceftazidim + avibaktam, ATC-kod: J01DD52. Rx EF. Pulver till koncentrat till infusionsvätska. Indikationer: Behandling av vuxna med komplicerade intraabdominella infektioner
(cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad pneumoni (HAP) inklusive ventilatorassocierad pneumoni (VAP) samt infektioner orsakade av
gramnegativa aeroba organismer hos patienter med begränsade behandlingsalternativ. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne,
överkänslighet mot någon typ av cefalosporiner, allvarlig överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Varningar och försiktighet: Cl diﬃcile-associerad diarré har
rapporterats vid behandling med ceftazidim/avibaktam och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas hos patienter som uppvisar diarré under
eller efter administrering av Zavicefta. Neurologiska sequelae, såsom tremor, myoklonus, icke-konvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har ibland rapporterats med
ceftazidim då dosen inte har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider
eller potenta diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av ceftazidim/avibaktam kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som
kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas
av aeroba gramnegativa organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsmöjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av
infektionssjukdomar. Zavicefta bör administreras som i.v. infusion under 2 timmar. Dosering: 2g/0,5g var 8e timme. Lägre dos eller längre doseringsintervall kan krävas för patienter med
nedsatt njurfunktion. Förpackningar: frystorkat pulver 2g ceftazidim/0,5 g avibaktam i 20 ml glasﬂaska, förp om 10 styck.
Senaste uppdatering av produktresumén 2017-02-23. För fullständig produktinformation se www.fass.se.

Pfizer 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
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Krönika

På väg till jobbet
När jag skriver detta är våren i antågande men har ännu inte fått fullt fäste. Vintern här i södra Sverige vill inte
riktigt ge upp, fast de flesta längtar
efter tö och vårblommor.

D

en här tiden på året bringar en karg
skönhet till det östgötska landskapet som jag far igenom på väg till
jobbet, åkrar som blottlagts av den undansmältande snön men som ännu inte börjat gro, visset gräs och kala träd. I denna
barhet finns ett löfte om att livet snart
kommer att börja gro igen. På en av kullarna ligger Vreta Klosterkyrka. Kyrkan
och den omgivande kyrkbyn har funnits i
över niohundra år. Många människor har
tittat ut över samma landskap som jag nu
susar igenom med bilen, de flesta har varit jordbrukare som spanat efter de tecken
de behövde för att veta när det var dags att
så, eller så kanske de inte behövde några
tecken, de bara visste när det var dags. På
och kring denna kulle har människor bott
längre an vad kyrkan har funnits, troligen
kom de första hit för över fem tusen år sedan då kullen låg bredvid en havsvik, innan landhöjning förvandlade viken till Roxen och bördig odlingsmark, orsaken till att

människor sedan dess har bott kvar.
Min släkt kommer från andra delar av
Sverige. Mina morföräldrar kommer till
exempel från Ångermanland, ett landskap
som är mycket annorlunda jämfört med
Östergötland. Där finns inga vidsträckta
slätter eller eklandskap, istället finns berg,
skogar och vackra älvdalar. På Östgötaslätten ser man alltid nästa kyrktorn från
den kyrka man står vid, bönderna ville
kanske överglänsa varandra i kyrkbyggen. Längs Faxälvens stränder finns också
jordbruk men här ligger inte kyrktornen
lika tätt. Min morfar växte upp i en liten
by mitt i skogen på toppen av ett berg en
dryg mil från Faxälven. Dit kom min morfarsmor kring 1920 som byns nya lärare.
På den tiden fanns ingen väg ända fram till
byn, den sista biten var endast en vindlande stig genom skogen. Naturligtvis fanns
inget rinnande vatten och ingen el, inte
ens ett skolhus. I början av 1940-talet, när
min morfar var 18, inträffade två händelser som förändrade hans liv. Det första var
att elektriciteten kom till byn. Morfar beskrev många gånger den totalt omvälvande upplevelsen när de en kväll i början av
december 1940 slog på strömbrytaren för
första gången. Hela byn som tidigare legat
i djupt vintermörker lystes upp av lampor

på gårdstun och i husen. Där det tidigare
rått djup skugga och mörker fanns nu belysning. Det är svårt att föreställa sig den
känslan när man själv alltid tagit ljus för
givet. Jag tror att det var denna kväll som
min morfar bestämde sig för att bli elektriker. Den andra händelsen var att tuberkulosen kom till byn. Innan dess var det en
okänd sjukdom för invånarna och säkert
även för deras immunsystem. Inte gjordes
saken bättre att det var beredskapsår och
hårda tider, många i byn blev sjuka och
dog.
När jag själv två gånger per år föreläser för studenterna om tuberkulos tänker jag ofta på morfars by, vad som gör
att vissa blir sjuka och andra klarar sig,
och hur mycket tuberkulos har påverkat
oss människor genom historien. Studenterna vill helst höra om mekanismer och
behandlingsstrategier, men jag tror att
vårt yrke också behöver en historisk och
kulturell dimension för att vi på rätt sätt
ska kunna förstå våra patienter och deras
sjukdomar.

Jakob Paues

Överläkare
infektionskliniken Östergötland

Morfars by, grundad 1775, numera nästan helt avfolkad
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Kalender

Kongresskalender
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
Diseases (ESPID)
28 maj-2 juni
Malmö
http://espidmeeting.org

20th Symposium on Infections in the
Immunocompromised Host
17-19 juni
Aten, Grekland
https://ichs2018.com

17th ESCMID Summer School
1-6 juli
Paris, Frankrike
https://escmid.pulselinks.com/
event/13883

Infection in the Elderly:
the Next Challenges

30 maj-1 juni
La Tronche, Frankrike
https://escmid.pulselinks.com/event/
14143

Kurs i Klinisk Virologi, SK-kurs och forskarutbildningskurs för doktorander

20-23 augusti
Smögen
/www.infektion.net/sites/default/files/
pdf/Klinisk_Virologi_2018.pdf

Fallseminarium på
Teleborgs slott i Växjö

27-28 augusti
Växjö
http://www.infektion.net/sites/default/
files/pdf/Annons_fallsem_2018.pdf
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17th International Congress on
Circum-polar Health
12-15 augusti
Köpenhamn, Danmark
www.icch2018.com

35th NSCMID

19-22 augusti
Reykjavik, Island
https://nscmid2018.com

ISSSI 2018 - International Symposium
on Staphylococci and Staphylococcal
Infections
23-26 augusti
Köpenhamn, Danmark
http://isssi2018.org/

ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of
Antimicrobial Resistance
4-7 september
Lisabon, Portugal
https://escmid.pulselinks.com/event/
17903

Acute Bacterial CNS Infections of the
Brain (ESCMID Postgraduate Education Course)
11-13 Oktober
Munchen, Tyskland
https://escmid.pulselinks.com/event/
14421

ID week 2018

3-7 oktober
San Francisco, USA
www.idweek.org/

The 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2018)

24-27 oktober
Lissabon, Portugal
https://esid.kenes.com/2018#.WsZsYv1lJes

49th Union World Conference on Lung
Health
24-27 Oktober
Haag, Nederländerna
https://thehague.worldlunghealth.org/

37th Annual meeting of the European
Bone and Joint Infection Society (EBJIS)

HIV Drug Therapy Glasgow

6-8 september
Helsingfors, Finland
https://ebjis.org/

28-31 Oktober
Glasgow, Storbritannien
http://www.hivglasgow.org/

21st Annual Meeting of the European
Society for Clinical Virology (ESCV)

Better Methods for Clinical Studies in
Infectious Diseases and Clinical Microbiology: a Hands-on Workshop

23-26 september
Aten, Grekland
www.escv2018.com/

HIV & Hepatitis Nordic conference
26-28 september
Hilton Slussen, Stockholm
http://hivnordic.se/

7-9 november
Sevilla, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/
15279

Management of Mycobacterial Infections andAssociated Comorbidities (ESCMID Postgraduate Education Course)
27-28 september
Rom, Italien
https://escmid.pulselinks.com/event/
14886
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TRIUMEQ is my treatment

DOLUTEGRAVIR IS

M Y CORE
START WITH TRIUMEQ—
powered by dolutegravir, offering
your patients all of the following:

CONFIDENCE
A potent regimen with SUPERIOR EFFICACY in treatment-naïve
patients vs Atripla* and atazanavir/r ‡ (in women)1-3

DURABILITY
A dependable regimen with a HIGH BARRIER TO RESISTANCE1-4

REASSURANCE
A convenient booster-free regimen with FEW SIGNIFICANT
DRUG-DRUG INTERACTIONS4

dolutegravir/abacavir/
lamivudine
TRIUMEQ is indicated for the treatment of HIV-infected adults and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 kg.4
Before initiating treatment with abacavir-containing products, HLA-B*5701 status must always be documented. Abacavir should not be used in patients known to carry the HLA-B*5701 allele
due to the risk of hypersensitivity reaction.4
*At week 48, 88% of participants in the DTG/ABC/3TC group and 81% of participants in the Atripla group had HIV-1 RNA level of <50 copies/ml (adj. diff. 7%, 95% CI: 2-12, p=0.003).1
At week 48, 82% of participants in the DTG/ABC/3TC group and 71% of participants in the ATV/r+TDF/FTC group had HIV-1 RNA level of <50 copies/ml (mean diff. 10.5%, 95% CI: 3.1–17.8, p=0.005).3

‡

Prescribing Information

TRIUMEQ (dolutegravir/abakavir/lamivudin) Rx, EF, ATC kod J05AR13
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Filmdragerad tablett innehållande 50 mg dolutegravir (som natrium), 600 mg abakavir (som sulfat),
300 mg lamivudin. Indikation: TRIUMEQ är avsett för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos
vuxna och ungdomar över 12 år som väger mer än 40 kg. Innan behandling med abakavirinnehållande
läkemedel påbörjas, ska screening för HLA_B*5701-allelen utföras på samtliga hiv-infekterade patienter,
oavsett etniskt ursprung. Abakavir ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA_B*5701-allelen.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot dolutegravir, abakavir eller lamivudin eller mot något hjälpämne.
Samtidig administrering av dofetilid. Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med
erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Både abakavir och dolutegravir är förenade med en risk för
överkänslighetsreaktioner. Överkänslighetsreaktioner har observerats oftare med abakavir, och några
har varit livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de inte har hanterats på rätt sätt. TRIUMEQ och andra
misstänkta preparat måste därför omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktion.
Om behandlingen med TRIUMEQ avslutas på grund av misstänkt överkänslighetsreaktion så får TRIUMEQ
eller andra läkemedel som innehåller abakavir eller dolutegravir aldrig sättas in på nytt. Nedsatt
njurfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance mindre än 50 ml/min.
Nedsatt leverfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt

leverfunktion.Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen för
patienter med resistens mot integrashämmare, rekommenderas inte Triumeq för patienter med resistens
för integrashämmare. Interaktioner: Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två
gånger dagligen vid samtidig administrering av etravirin (utan boostrade proteashämmare), efavirenz,
nevirapin, rifampicin, tripranavir/ritonavir, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och johannesört,
rekommenderas inte Triumeq för patienter som tar något av dessa läkemedel. Triumeq ska inte
administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Triumeq bör ges 2 timmar före
eller 6 timmar efter sådana preparat. Dolutegravir ökar koncentrationen av metformin. Dosjustering av
metformin ska övervägas vid insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och
metformin, för att bevara glykemisk kontroll. Metformin elimineras renalt och det är därför viktigt att
kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination kan öka risken
för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Biverkningar: De vanligaste rapporterade
biverkningar som ansågs möjligen eller troligen relaterade till kombinationen dolutegravir och abakavir/
lamivudin var illamående (12 %), insomni (7 %), yrsel (6 %) och huvudvärk (6 %). Abakavir-innehållande
läkemedel, som TRIUMEQ, ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA_B*5701-allelen. Vid
tecken på överkänslighetsreaktion skall TRIUMEQ, omedelbart utsättas. För fullständig förskrivarinformation,
se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2018. TRIUMEQ är ett registrerat varumärke som
tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning.
Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.

References: 1. Walmsley S et al. N Engl J Med 2013;369:1807-18. 2. Walmsley S et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015;70:515-519. 3. Orrell C et al. Published online July 17, 2017. Lancet
HIV. doi: 10.1016/S2352-3018(17)30095-4. 4. TRIUMEQ Produktresumé, januari 2018.

GSK, Box 516, 169 29 Solna, 08-638 93 00.
TRIUMEQ trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.
Atripla is owned by or licensed to Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC.
©2017 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.
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Det är inte varje dag man
kan vara med och utrota
en global sjukdom.
WHO har som mål att hepatit C ska vara utrotad globalt år 2030. Det är ett ambitiöst mål,
men inte omöjligt. Vi i Sverige kan dra vårt strå till stacken genom att lokalisera, testa och
remittera patienter med hepatit C så att de kan botas på landets infektionskliniker.
Vi hoppas att du vill vara med i kampen, så att vi tillsammans
kan uppnå WHO:s mål om en värld utan hepatit C.

Kill HepC Now! är ett initiativ från Gilead Sciences Sweden AB
Läs mer på killhepc.se
Gilead Sciences Sweden AB | Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Sweden | Phone: +46 (0)8 505 71 800 | Fax: +46 (0)8 505 71 801

