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“The 1-year mortality significantly 
decreased from 18.5% during period 1 to 
8.2% during period 2 (hazard ratio, 0.41; 
95% confidence interval, 0.21-0.79 
[P=.008]).”

Arch Intern Med. 2009;169(14):1290-1298



• Detaljerade lokala riktlinjer framtagna genom
multidiciplinärt samarbete

• Detaljerad uppföljning av infektionsläkare

• Betonar antibiotikabehandling och standardisering
av denna



• A significant reduction in
• overall in-hospital mortality (28% to 13%, p = 0.02), 
• mortality for surgery during   the   active   phase   (47%   

to   13%,   p <0.001)
• and   3-year   mortality   (34%   vs   16%, p = 0.0007)  was  

observed

Chirillo F et al. Am J Cardiol 2013;112:1171–1176



• Endokarditteam som arbetar med policyfrågor och
harmonisering- mikrobiologi, kardiologi, infektion, 
thoraxkirurgi

• Konferenser inom 12 timmar från diagnos/misstanke-
infektion, kardiologi, thoraxkirurgi

• Omfattande uppföljning av patienterna



Situationen i Skåne 2016
• Många inremitterande som ringer olika tider
• Brist på dokumentation- samma fråga återkommer
• Beslut om överflyttning mellan kliniker utan tydlig 

plan
• Beslut utan input från infektionsläkare
• Bristfällig information om patienten



Endokarditteam i Lund

• Började träffas i oktober 2016
• Thorax: Sigurdur Ragnarsson, 
• Infektion
• Kardiologi (Ekolab)
• Bild- och funktionsdiagnostik

• PM för endokarditkonferens

• Informationsmöten

• PM pre-, peri- och postoperativ vård för patienter med 
IE

Siggi



Endokarditkonferens- PM för remittent

Pat med misstänkt IE
i Skåne/Halland

Remiss faxas till 74an

Konferens sammankallas 
till samma dag

Thoraxkir bakjour
Ekokardiografijour
Endokarditansvarig

infektion

Muntligt och skriftligt svar
Operation
Vårdnivå

Utredning



Endokarditkonferens- flexibel uppställning

Bild: Sigurdur Ragnarsson

Saknas på bilden:
• Inremitterande på telefon

• Mörtsell/Wang-Pacemaker

Neurologer

Cardiac imiging specialist



De verkliga hjältarna

Bild: jag själv



Endokarditkonferens-2017
• Samma dag

• Endokarditansvarig i schema på infektion
• Föredragande
• Dokumenterande
• Meddelar inremitterande

• Thorax bakjour

• Ekokardiografister (=kardiologer) flexibla



Endokarditkonferenser 2017

• 145 konferenser, 100 episoder, 97 patienter

• I Skåne 130 fall av IE (I33.0+ Duke possible eller 
definite/år)

Rasmussen et al in preparation

Total=100

Infektionsklinik
Medicinklinik
Annan klinik

Total=100

Lund
Malmö
Helsingborg
Kristianstad
Trelleborg
Landskrona 
Ystad
Simrishamn
Ängelholm
Halmstad
Växjö
Kalmar



Och hur vanligt är IE i Skåne?

• I33.0 och I33.9, systematisk journalgenomgång 2015-2016
I33.0/9 treated and 
discharged n=291

Excluded n=34
not resident in Skåne n=19                                 

IE rejected n=15
IE n=257

Definite IE n=157

Possible IE n=100

• 9.9 (8.5-11 95% CI) fall per
100 000 personår

• Skåne och Halland borde ha 
150 fall /år. Dvs ca 60 % av fallen 
kommer till konferens

Simson master thesis 2017





Endokarditkonferenser 2017- typ av infektion
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Analys första året
• Sällan fördröjning

• Ansvar för flytt mellan vårdnivåer

• Ibland kan IE uteslutas

• Av 8 som flyttades för fördjupad bedömning opererades 5

• Rationell användning av avancerade resurser (10 PET-CT, 4 

EKG-triggad CT)



Utmaningar

• Komplicerade fredagsremisser

• Beskriva patienten utan att träffa

• Pacemakerextraktioner

• Tekniska problem med bildöverföring

• Individuella skillnader



Mål- endokarditkonferens
• Bedöma fler fall

• Operera ”rätt” fall

• Korta tid till operation

• Vårda patienter på rätt vårdnivå

• Likartad och jämlik bedömning

• Systematisk utvärdering



Mål- endokarditarbetet
• Endokarditnätverk Syd

• Endokarditcentrum Syd

• Ledande inom endokarditvård och -forskning


