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VÅRDPROGRAM LED- OCH SKELETTINFEKTIONER
ID WEEK SAN FRANCISCO

NEW 48-WEEK DATA 1*

OUR TOMORROW
STARTS WITH 2
FOR YOUR TREATMENT-NAÏVE ADULT PATIENTS
CONSIDER TO MAKE TIVICAY + LAMIVUDINE
THEIR FIRST HIV REGIMEN 1-3
COMPARABLE
EFFICACY
non-inferior to a traditional
3-drug regimen in adults1

0 RESISTANCE
up to 48 weeks1

REDUCED
ARV EXPOSURE 1

WHY SHOULD HIV PATIENTS TAKE MORE
ARVS THAN THEY NEED? 1

Studied in HBV-negative adult patients with viral loads up to 500,000 copies/mL
To learn more about the next step in the 2-drug regimen era, visit gskpro.se/dtg&3tc

*The GEMINI-1 and GEMINI-2 studies are identically designed, 148-week, treatment-naïve, phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies
evaluating efficacy, safety and tolerability of once-daily dolutegravir (DTG) 50 mg plus lamivudine (3TC) 300 mg versus DTG 50 mg + TDF/FTC 300 mg/200 mg. At week 48, 91% (655/716)
of participants on DTG+3TC and 93% (669/717) of participants on 3-drug regimen had HIV-1 RNA level of <50 copies/ml (pooled analysis of the ITT-E population). Adjusted treatment
difference -1.7%, 95% CI: -4.4, 1.1.1
Adverse events reported in ≥5% of subjects in the DTG+3TC arm: headache (10%), diarrhoea (9%), nasopharyngitis (8%), upper respiratory tract infection (8%), pharyngitis (5%), and
back pain (5%).1
Dolutegravir and lamivudine: The two-drug regimen of dolutegravir 50 mg qd and lamivudine 300 mg qd is only suitable for the treatment of HIV-1 infection where there is no known or
suspected resistance to the integrase inhibitor class, or to lamivudine. 2
TIVICAY co-administration with dofetilide is contraindicated. Use of TIVICAY is also contraindicated in case of hypersensitivity to the active agents or to any of the excipients. 2
Dolutegravir should not be prescribed to women seeking to become pregnant. Women who can become pregnant should use effective contraception while taking dolutegravir.4
Use of EPIVIR is contraindicated in case of hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.3
Prescribing Information
TIVICAY (dolutegravir) Rx, EF, ATC kod J05AX12
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Filmdragerade tabletter innehållande 10, 25 eller 50 mg dolutegravir (som natrium).
Indikation: TIVICAY är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant
immunbristvirus (hiv) hos vuxna, ungdomar och barn över 6 år. Kontraindikationer: Överkänslighet mot
dolutegravir eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering av dofetilid. Varningar och försiktighet:
Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Dolutegravir är
förenat med en risk för överkänslighetsreaktion och bör omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom
på överkänslighetsreaktion. Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering krävs. Nedsatt leverfunktion: Ingen
dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttlig leverfunktionsnedsättning. Inga data finns för patienter
med svår leverfunktionsnedsättning. Kombinationen dolutegravir (50 mg) och lamivudin (300mg) som fullständig
behandling är endast lämplig för behandling av hiv-1 infektion där det inte finns eller misstänks finnas resistens
mot integrashämmarklassen eller lamivudin. Det finns inga data tillgängliga på dolutegravir och lamivudin som
en två-komponentsbehandling för de pediatriska patienterna. Interaktioner: TIVICAY ska administreras två
gånger dagligen vid samtidig administrering med efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin. Till
patienter med resistens mot integrashämmare ska TIVICAY tas två gånger dagligen och helst tillsammans med
mat för att öka exponeringen samtidigt som faktorer som minskar exponeringen för dolutegravir ska undvikas.
Detta inkluderar samtidig administrering med magnesium- och aluminiuminnehållande antacida, järn- och
kalciumtillskott och multivitaminer. 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: Den allvarligaste biverkningen som sågs hos en enskild patient
var överkänslighetsreaktion med utslag och allvarlig leverpåverkan. De vanligaste rapporterade biverkningarna
som ansågs möjligen eller troligen relaterade till dolutegravir var diarré (18%), illamående (13%) och huvudvärk
(13%). För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2018.

Dolutegravir skall ej förskrivas till kvinnor som önskar bli gravida. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt
preventivmedel under tiden som dolutegravir används. (Reference: EMA Press release 18/05/2018. New study
suggests risk of birth defects in babies born to women on HIV medicine dolutegravir.)
EPIVIR (lamivudin), Rx, F, ATC kod J05AF05. Filmdragerade tabletter innehållande 150 eller 300 mg lamivudin.
Indikation: Epivir är indicerat som en del i antiretroviral kombinaav vuxna och barn infekterade med humant
immunbristvirus (HIV). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den lamivudin eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.
Hos patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion är lamivudins terminala halveringstid i plasma
förlängd på grund av minskad clearance, varför dosen skall justeras. Patienter med nedsatt leverfunktion före
behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad frekvens av leverfunktionsavvikelser under antiretroviral
kombinationsterapi och skall kontrolleras enligt klinisk praxis. Om det hos dessa patienter finns tecken på
försämring av leversjukdomen, skall uppehåll eller avbrytande av behandlingen övervägas. Om behandlingen
med Epivir avbryts hos patienter som samtidigt är infekterade med hepatit B-virus rekommenderas att
laboratorieprover tas på såväl leverfunktion som markörer för HBV-replikation, eftersom utsättning av lamivudin
kan resultera i akut exacerbation av hepatit. Interaktioner: Epivir ska inte användas tillsammans med andra
läkemedel som innehåller lamivudin eller läkemedel som innehåller emtricitabin. Kombinationen lamivudin och
kladribin rekommenderas inte. Risken för interaktioner bör beaktas vid samtidig administrering av andra läkemedel,
särskilt om eliminationen huvudsakligen sker via njurarna genom aktiv renal sekretion via katjontransportsystemet
(organic cationic transport system), t ex trimetoprim. Undvik, om möjligt, kontinuerlig samtidig administrering av
Epivir och läkemedel innehållande sorbitol eller andra osmotiskt aktiva polyalkoholer eller monosackaridalkoholer
(tex xylitol, mannitol, laktitol, maltitol). Överväg mer frekvent övervakning av hiv-1 virusmängd om kontinuerlig
samtidig administrering inte kan undvikas. Biverkningar: De vanligaste (≥1/100 till <1/10) rapporterade
biverkningarna som ansågs möjligen eller troligen relaterade till lamivudin var huvudvärk, sömnlöshet, hosta,
symtom från näsan, illamående, kräkningar, smärtor eller kramp i buken, diarré, utslag, alopeci, artralgi,
muskelproblem, trötthet, sjukdomskänsla, feber. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för
översyn av produktresumén 9/2018.

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. Cahn P et al. Dolutegravir plus lamivudine versus dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection
(GEMINI-1 and GEMINI-2): week 48 results from two multicentre, double-blind, randomised, non-inferiority, phase 3 trials. Lancet 2018. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32462-0. 2. TIVICAY
(dolutegravir) Summary of Product Characteristics, November 2018. 3. EPIVIR (lamivudine) Summary of Product Characteristics, September 2018. 4. EMA Press release 18/05/2018. New study
suggests risk of birth defects in babies born to women on HIV medicine dolutegravir. Available at: https://www.ema.europa.eu/news/new-study-suggests-risk-birth-defects-babies-born-womenhiv-medicine-dolutegravir (Last accessed October 2018).

November 2018, SE/DTG3TC /0009/18

TIVICAY and EPIVIR are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.
©2018 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.
GSK, Box 516, 169 29 Solna, 08-638 93 00.
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Brev från ordföranden
Vårdprogram Led- och skelettinfektioner (2018)
ID week San Francisco 2018
Hjärtligt välkomna till Jönköping, vid Vätterns strand!
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För vissa
hepatit C-patienter är en
kort 8-veckorsbehandling
lång nog
Maviret® (glekaprevir/pibrentasvir) är en 8-veckorsbehandling för naiva
icke-cirrotiker, oavsett genotyp, med dosering en gång om dagen.
Maviret ingår i de medicinska riktlinjerna och i NT-rådets rekommendationer1,2 vid behandling av hepatit C.

EN GÅNG
PER DAG
Referenser: 1. www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/hcv-rekommendation-171212.pdf
2. www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Hepatit-C-171215.pdf
▼Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Virushämmande medel, direktverkande. Produktresume´ 2018-06-15.
Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig information om pris, indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se.
Förmånsbegränsningar:
Maviret subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen innebär att Maviret
subventioneras när läkemedlet skrivs ut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med
kronisk hepatit C-infektion.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel. 08-684 44 600 | SEMAV180148
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Brev från ordföranden

Kära Kollegor!

N

ovember har varit ovanligt mild.
Det har gett oss en välbehövlig
respit inför influensasäsongen.
Vi får hoppas att det fyrvalenta vaccinet
har bättre skyddseffekt än förra säsongens och att vi har tillgång till vaccin till
alla som behöver det (inklusive vårdpersonal). Väl medveten om det arbete som
läggs ned runt om i landet för att förebygga och mildra effekterna av säsongsinfluensa vill jag (lite lokalpatriotiskt)
ändå slå ett slag för NU-sjukvårdens
(Norra Älvsborgs Sjukhus) influensainformationsfilm. Se den gärna vid tillfälle.
På chefsmötet i oktober diskuterade vi nationella programområden och
Sveriges kommuner och landsting i
samverkans initiativ till kunskapsstyrning. Det är mycket fokus på processer,
variation och olikheter i den vård som
erbjuds. Självklart måste vi värna om
hur vi utnyttjar våra resurser och egentligen är det bara om vi som läkare samtidigt tänker på vår patient och också på
att använda resurserna på bästa sätt som
det kommer fungera. Om ni vill förstå
drivkraften bakom kunskapsstyrningen
och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling rekommenderar jag att ni söker på
”Brent James Intermountain Healthcare” och ser hans föredrag från University
of Michigan 2014 (52 minuter, man får
stå ut med de första 17 minuternas samhällsekonomiska alarmism).
Vi fick också en presentation av Pelle
Gustafsson (chefläkare LÖF) om Säker
Sepsis projektet. LÖF har utvecklat ett
arbetssätt som verkar kunna engagera
oss som har hjärtat hos patienterna och
som bygger på utvärdering av den egna
verksamheten i samråd med erfarna experter. Flera representanter från SILF
deltar i Säker Sepsis och vi hoppas att

SILFs STYRELSE 2018-2019

detta kommer ge oss möjlighet att förbättra omhändertagandet av patienter
med akuta allvarliga infektioner. Men
som sagt, fokus på processer och minskad variation.
Jag tycker att vi, samtidigt som all denna (kanske nödvändiga) standardisering
pågår, måste värna läkekonsten (och vetenskap och beprövad erfarenhet). Jag
tror att SILF är ett utmärkt forum för
detta. Det tar lång tid att bli skicklig infektionsläkare och det förutsätter att du
träffar många patienter. För att det skall
bli riktigt bra krävs också att du strävar
mot kontinuitet i varje behandlingsrelation. För patienternas skull är det viktigt
att vi som professionsförening påtalar
och argumenterar för detta. I samband
med chefsmötet bestämde styrelsen
därför att vi skall låta en arbetsgrupp utveckla vårt visionsdokument ytterligare
och försöka göra det ännu tydligare för
vilka patienter och sjukdomstillstånd
och på vilket sätt vi som infektionsläkare verkligen gör skillnad. Vi hoppas så
många som möjligt av er vill bidra med
idéer och synpunkter till arbetsgruppen.
Avslutningsvis vill jag påminna om att
det börjar bli dags att skicka in abstrakt
till Infektionsveckan. Ju fler som deltar
aktivt desto bättre blir det. Ni som redan
är etablerade och har nationella och internationella samarbeten – presentera
era resultat på Infektionsveckan också
och var en förebild för oss andra. Och ni
som gjort mindre projekt, har kloka idéer eller spännande egna observationer,
tveka inte – var med och bidra!
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In the management of HIV,

TIMES ARE CHANGING

Are your treatment decisions changing with them?
Now can be the time for a 2-drug regimen for your treatment-naïve adult patients.1-3*
*TIVICAY (dolutegravir) + lamivudine was studied in HBV-negative patients with viral loads up to 500,000 copies/mL. The GEMINI-1 and GEMINI-2 studies
are identically designed, 148-week, treatment-naïve, phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies evaluating
efficacy, safety and tolerability of once-daily dolutegravir (DTG) 50 mg plus lamivudine (3TC) 300 mg versus DTG 50 mg + TDF/FTC 300 mg/200 mg. At
week 48, 91% (655/716) of participants on DTG+3TC and 93% (669/717) of participants on 3-drug regimen had HIV-1 RNA level of <50 copies/ml (pooled
analysis of the ITT-E population). Adjusted treatment difference -1.7%, 95% CI: -4.4, 1.1.1
Dolutegravir and lamivudine: The two-drug regimen of dolutegravir 50 mg qd and lamivudine 300 mg qd is only suitable for the treatment of HIV-1 infection
where there is no known or suspected resistance to the integrase inhibitor class, or to lamivudine. 2
TIVICAY co-administration with dofetilide is contraindicated. Use of TIVICAY is also contraindicated in case of hypersensitivity to the active agents or to any
of the excipients.2 Dolutegravir should not be prescribed to women seeking to become pregnant. Women who can become pregnant should use effective
contraception while taking dolutegravir.4 Use of EPIVIR is contraindicated in case of hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.3
Prescribing Information
TIVICAY (dolutegravir) Rx, EF, ATC kod J05AX12
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Filmdragerade tabletter innehållande 10, 25 eller 50 mg dolutegravir (som natrium).
Indikation: TIVICAY är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant
immunbristvirus (hiv) hos vuxna, ungdomar och barn över 6 år. Kontraindikationer: Överkänslighet mot
dolutegravir eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering av dofetilid. Varningar och försiktighet:
Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Dolutegravir är förenat
med en risk för överkänslighetsreaktion och bör omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på
överkänslighetsreaktion. Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering krävs. Nedsatt leverfunktion: Ingen
dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttlig leverfunktionsnedsättning. Inga data finns för patienter med
svår leverfunktionsnedsättning. Kombinationen dolutegravir (50 mg) och lamivudin (300 mg) som fullständig
behandling är endast lämplig för behandling av hiv-1 infektion där det inte finns eller misstänks finnas resistens
mot integrashämmarklassen eller lamivudin. Det finns inga data tillgängliga på dolutegravir och lamivudin som
en två-komponentsbehandling för de pediatriska patienterna. Interaktioner: TIVICAY ska administreras två
gånger dagligen vid samtidig administrering med efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin. Till
patienter med resistens mot integrashämmare ska TIVICAY tas två gånger dagligen och helst tillsammans med
mat för att öka exponeringen samtidigt som faktorer som minskar exponeringen för dolutegravir ska undvikas.
Detta inkluderar samtidig administrering med magnesium- och aluminiuminnehållande antacida, järn- och
kalciumtillskott och multivitaminer. 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: Den allvarligaste biverkningen som sågs hos en enskild patient
var överkänslighetsreaktion med utslag och allvarlig leverpåverkan. De vanligaste rapporterade biverkningarna
som ansågs möjligen eller troligen relaterade till dolutegravir var diarré (18%), illamående (13%) och huvudvärk

(13%). För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2018.
Dolutegravir skall ej förskrivas till kvinnor som önskar bli gravida. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt
preventivmedel under tiden som dolutegravir används. (Reference: EMA Press release 18/05/2018. New study
suggests risk of birth defects in babies born to women on HIV medicine dolutegravir.)
EPIVIR (lamivudin), Rx, F, ATC kod J05AF05 Filmdragerade tabletter innehållande 150 eller 300 mg lamivudin.
Indikation: Epivir är indicerat som en del i antiretroviral kombinaav vuxna och barn infekterade med humant
immunbristvirus (HIV). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den lamivudin eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.
Hos patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion är lamivudins terminala halveringstid i plasma
förlängd på grund av minskad clearance, varför dosen skall justeras. Patienter med nedsatt leverfunktion före
behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad frekvens av leverfunktionsavvikelser under antiretroviral
kombinationsterapi och skall kontrolleras enligt klinisk praxis. Om det hos dessa patienter finns tecken på
försämring av leversjukdomen, skall uppehåll eller avbrytande av behandlingen övervägas. Om behandlingen
med Epivir avbryts hos patienter som samtidigt är infekterade med hepatit B-virus rekommenderas att
laboratorieprover tas på såväl leverfunktion som markörer för HBV-replikation, eftersom utsättning av
lamivudin kan resultera i akut exacerbation av hepatit. Interaktioner: Epivir ska inte användas tillsammans
med andra läkemedel som innehåller lamivudin eller läkemedel som innehåller emtricitabin. Kombinationen
lamivudin och kladribin rekommenderas inte. Risken för interaktioner bör beaktas vid samtidig administrering
av andra läkemedel, särskilt om eliminationen huvudsakligen sker via njurarna genom aktiv renal sekretion via
katjontransportsystemet (organic cationic transport system), t ex trimetoprim. Undvik, om möjligt, kontinuerlig
samtidig administrering av Epivir och läkemedel innehållande sorbitol eller andra osmotiskt aktiva polyalkoholer
eller monosackaridalkoholer (tex xylitol, mannitol, laktitol, maltitol). Överväg mer frekvent övervakning av hiv-1
virusmängd om kontinuerlig samtidig administrering inte kan undvikas. Biverkningar: De vanligaste (≥1/100 till
<1/10) rapporterade biverkningarna som ansågs möjligen eller troligen relaterade till lamivudin var huvudvärk,
sömnlöshet, hosta, symtom från näsan, illamående, kräkningar, smärtor eller kramp i buken, diarré, utslag,
alopeci, artralgi, muskelproblem, trötthet, sjukdomskänsla, feber. För fullständig förskrivarinformation, se www.
fass.se. Datum för översyn av produktresumén 9/2018.

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. Cahn P et al. Dolutegravir plus lamivudine versus dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (GEMINI-1 and GEMINI-2): week 48 results
from two multicentre, double-blind, randomised, non-inferiority, phase 3 trials. Lancet 2018. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32462-0. 2. TIVICAY (dolutegravir) Summary of Product Characteristics. November 2018. 3. EPIVIR
(lamivudine) Summary of Product Characteristics. September 2018. 4. EMA Press release 18/05/2018. New study suggests risk of birth defects in babies born to women on HIV medicine dolutegravir. Available at: https://
www.ema.europa.eu/news/new-study-suggests-risk-birth-defects-babies-born-women-hiv-medicine-dolutegravir (Last accessed October 2018).
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Vårdprogram Led- och
skelettinfektioner (2018)
Föregående version av svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram för led-och
skelettinfektioner publicerades för 10 år
sedan, och det ligger således ett omfattande arbete bakom 2018 års revision. Ett
nytillkommet kapitel innehåller en sammanställning över aktuellt kunskapsläge
för olika antibiotika som kan bli aktuella
vid led- och skelettinfektioner samt lämnar
förslag till standarddoseringar av dessa.
Doseringen är i många fall högre än vid
andra typer av infektioner, eftersom ben/
serumkvoterna för många antibiotika är
låga. Föreslagna doseringar kan dock ofta
behöva justeras, då många av de patienter
som drabbats av led- eller skelettinfektion
är äldre med multipel co-morbiditet, inkluderande lever- och njursjukdom.

Ä

ven om många publikationer tillkommit under den tid som förflutit sedan föregående revision, är
dessa ojämnt fördelade över de områden
som vårdprogrammet täcker. Många är
dessutom retrospektiva fallserier av varierande storlek och kvalitet, och antalet
kontrollerade studier är fortsatt få. Inom
vissa områden (t ex septisk artrit och osteomyelit) är mängden nya data ytterst begränsade, men ett visst stöd för att kunna
korta behandlingstiderna något föreligger.
En mer aktiv mobilisering av patienter
med septisk artrit rekommenderas också.
Gällande spondylodiskit har den stora diskussionen handlat om hur man skall ställa
sig till de data som publicerats avseende
förkortade behandlingstider, men då med
helt andra antibiotikaregimer än de vi i
Sverige anser oss ha beprövad erfarenhet
av. Även om det är tilltalande att korta
behandlingstiden vid spondylodiskit från
de tre månader som rekommenderas med
betalaktamantibiotika till 6 veckor med
rifampicin-innehållande kombinationer
måste detta vägas mot den större ekologiska påverkan och biverkningsrisk som är associerad med dessa antibiotikaval. Avseende diabetesfotinfektioner har en hel del ny
kunskap tillkommit, bland annat avseende
bakomliggande mekanismer inklusive diabetesosteoarthropati (Charcotfot) och
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handläggning av vanligt förekommande
osteit. Ökat stöd för det multidisciplinära
samarbete mellan diabetolog, ortoped, infektionsläkare, kärlkirurg, fotterapeut och
ortopedtekniker som är betydelsefullt för
framgång i detta sammanhang föreligger
också. Ur ett antibiotikaperspektiv kvarstår dock till stor del rekommendationerna från föregående vårdprogram i behandlingen av dessa infektioner.
Intresset för frakturrelaterad infektion
har ökat under senare år, och så sent som
2017 har en internationell arbetsgrupp föreslagit en konsensusdefinition för detta
tillstånd.

För ledprotesinfektion har kunskapsmassan ökat successivt sedan föregående
revision, både vad gäller patogenes och
handläggning. De tidiga postoperativa
och de kroniska infektioner som uppkommit peroperativt eller i den tidiga
postoperativa fasen är möjliga att förebygga, vilket sparar såväl mycket lidande
som stora kostnader. Preventionsåtgärder enligt bl.a. PRISS rekommendationer (https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/priss/) är en av sjukvårdens,
i dessa sammanhang, viktigaste uppgifter. Att timingen av antibiotikaprofylax är viktig har man vetat länge,
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men de senaste åren har man även påvisat
högre infektionsfrekvens hos patienter
som givits annan profylax än betalaktamantibiotika (framför allt klindamycin
eller vancomycin). Därför följer vi PRISS
expertgrupps rekommendationer om hur
uppgiven antibiotikaallergi bör hanteras
i samband med proteskirurgi. Dessutom
är infektionsfrekvensen högre vid reoperation i protesled än vid primärplastik,
vilket gör det ologiskt att avstå antibiotikaprofylax i dessa högrisksituationer.
Beslutet att rekommendera antibiotikaprofylax vid reoperation i protesled, trots
att man planerar att ta djupa vävnadsodlingar, stöds av ett antal studier de senaste åren som med olika strategier visar
att sannolikheten att få positiva odlingar
inte påtagligt påverkas av preoperativ
antibiotikaprofylax. Sena hematogena

ledprotesinfektioner kan vi i nuläget inte
förebygga, men däremot måste uppmärksamhet riktas mot att ställa diagnosen
utan dröjsmål. Risken för hematogent
nedslag vid S. aureus-bakteriemi anges
hos protesbärare till 30-40%, och en missad akut hematogen infektion kan både
övergå i en kronisk infektion, men även
innebära risk för relaps i sepsis. Avseende antibiotikabehandling vid ledprotesinfektion är kombinationen rifampicin/
fluorokinolon förstahandsval i de fall av
stafylokockinfektion där biofilmsaktiv
behandling är aktuell, eftersom potentiella perorala alternativ till fluorokinolon
(t ex. klindamycin, fusidinsyra, linezolid,
doxycyklin) i olika utsträckning interagerar med rifampicin, vilket gör dem mindre lämpliga som kombinationspreparat.
En trend till kortare behandlingstider

efter DAIR (debridement, antibiotics and
implant retention), föreligger, varför vi
rekommenderar 3 månaders behandling
oavsett lokalisation. Det finns inget stöd
för att längre behandlingstider leder till
bättre utläkning, ens vid kvarvarande förhöjda värden av SR och CRP.
Avslutningsvis vill vi särskilt tacka avgående medlemmar Bertil Christensson
och Börje Åkerlund, för betydande insatser inom denna vårdprogramsgrupp
genom åren. Vi kommer framöver att
genomföra nyrekrytering till gruppen,
så håll ögonen öppna på infektion.net ni
som är intresserade av detta spännande
och expanderande område!

Vårdprogramgruppen för led- och skelettinfektioner 2018
Från vänster: Bo Söderquist (Örebro), Ulf Ryding (Östersund), Börje Åkerlund (Karolinska, Huddinge/Stockholm), Staffan Tevell (sammankallande, Karlstad),
Åsa Nilsdotter-Augustinsson (Norrköping), Bertil Christensson (Lund), Cecilia Rydén (Helsingborg)
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THE BEAUTY OF
WHAT IS POSSIBLE

(Rx EF)

BIKTARVY®1 (BIC/FTC/TAF) combines bictegravir
— a novel INSTI with a FTC/TAF based regimen

• 90 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV
at Week 48 1,2,3
• Zero resistance in
phase 3 clinical trials 1
• No food restrictions 1
1. Biktarvy SmPC, Available at: www.ema.europa.eu.
2. Gallant J, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2063–2072.
3. Sax PE, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2073–2082.

This medical product is subject to
additional monitoring.

(BIK/SE/18-06/PM/1057)

Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.
Biktarvy® (biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 50
mg/200 mg/25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF Kostnadsfritt enligt
SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel
mot hiv-infektioner, kombinationer ATC-kod: J05AR20. Indikationer:
Biktarvy är avsett för behandling av vuxna infekterade med humant
immunbristvirus 1 (hiv-1) utan nuvarande eller tidigare tecken på
virusresistens mot integrashämmare, emtricitabin eller tenofovir.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller
mot något hjälpämne. Biktarvy ska inte ges samtidig med rifampicin och
johannesört. Varningar och försiktighet: Biktarvy ska inte sättas in vid ett
beräknat CrCl < 30 ml/min. Biktarvy har inte studerats hos patienter med
gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter
rekommenderas därför inte Biktarvy. Säkerhet och effekt för Biktarvy hos
patienter med samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har
inte fastställts. Tenofoviralafenamid är aktivt mot hepatit B-virus (HBV).
Utsättande av Biktarvy-behandling hos patienter med samtidig hivoch HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer
av hepatit och patienter som avbryter behandling med Biktarvy
ska övervakas noggrant med både kliniska och laboratoriemässiga
kontroller åtminstone under flera månader efter avslutad behandling.
Vissa läkemedel rekommenderas inte för samtidig administrering med

Biktarvy: atazanavir, boceprevir, karbamazepin, ciklosporin (IV eller oral
användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifapentin
eller sukralfat. Biktarvy ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala
läkemedel. Biktarvy ska inte ges samtidigt med läkemedel som innehåller
tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, lamivudin eller adefovirdipivoxil
som används för behandling av HBV infektion. Biktarvy bör ges minst 2
timmar före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter, syraneutraliserande
medel som innehåller magnesium och/eller aluminium. Biktarvy bör ges
minst 2 timmar före järntillskott eller tillsammans med mat. Graviditet
och amning: Biktarvy ska användas under graviditet endast om den
eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret. Biktarvy
ska inte användas under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala
drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, trötthet, depression.
Mindre vanliga: Anemi, ångest, sömnstörningar, kräkningar, buksmärta,
dyspepsi, flatulens, hyperbilirubinemi, angioödem, utslag, klåda, artralgi.
Fall av osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats.
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences Ireland UC,
Irland. 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 se
www.fass.se.
För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på
produktresumé: 10-2018

Gilead Sciences | Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna | Phone: + 46 (0)8 505 71 800 | Fax: + 46 (0)8 505 71 801
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Vill göra lite reklam för vad som händer på andra sidan sundet, alltså då
Atlanten och inte Öresund. Jag presenterade en poster om resistens bland
bacteroidesstammar på årets ID week
och passade då på att bevaka vad som
”highlightades” vid denna den stora
infektionsläkarkongressen i USA

J

ag hittade inte några andra svenska infektionsläkare på kongressen
vilket väl kanske kan försvaras med
både en usel kronkurs och en lång och inte
särskilt klimatsmart resa dit. Kongressen
präglades av hur infektionsläkare jobbar
i USA (mycket om stewardship) men med
detta sagt så var det 8000 deltagare från
hela världen närvarande (vilket kan jämföras med ECCMID som i år hade cirka
15000 deltagare). En något störande iakttagelse var att samtidigt med de så kallade
”poster sessions” hölls industrisponsrade
föreläsningar. Dessa höll hög klass och det
bjöds på lunch vilket drog ner deltagandet
på postervisningarna, det kunde ha delats
upp på något mer fördelaktigt sätt. Generellt får man intryck av att det är mycket
olika sorters läkemedel på gång mot de
hot som till exempel antibiotikaresistens
utgör och mer eller mindre finurliga lösningar från forskarvärlden presenterades.
Ett exempel var de nya direktverkande
molekylerna mot biofilmer som diskuterades; så kallade ”anti qourum sensing molecules”. Det märks dock att ”big pharma”
är på gång och att flera antibiotika riktade
mot de problembakterier som finns nu kan
skönjas i pipeline. Framtiden ser ljus ut!

Nya guidelines

Man hade en relativt omfattande föreläsning om nya så kallade IDSA guidelines.
Glädjande nog citerade man de svenska
riktlinjerna avseende deras rykande färska riktlinjer för ABU och man hade väl
ett mer eller mindre liknande koncept att
hantera ABU som vi gör i Sverige. IDSA
guidelines avseende Lyme disease verkade
ha gått lite i stå då väldigt många olika specialiteter skulle ha ett ord med i laget kring
utformningen. Budskapet var att riktlinjerna Kanske kommer nästa. OPAT guidelines (där man ger antibiotika i hemmet
direkt istället för på sjukhus) har kommit
ut vilket kan vara värt att studera om man
har ett sådant intresse, särskilt som ame-
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rikanerna har hållit på med detta koncept
under många år. Vidare förklarade bland
andra Ed Septimus i en, av mycket få, föreläsningar om sepsis, varför IDSA för
första gången ”does not endorse the surviving sepsis campaign”. I korthet verkar
man vara rädd för att det ges för mycket
ogenomtänkt antibiotika för snabbt och
utan reflektion. De ställde också frågan
hur bråttom är det egentligen att ge antibiotika? Har man inte tid att utreda patienten lite grand innan man bestämmer
sig? Bland annat hänvisade man till en ny
studie från Holland (Lancet respir med
2018) där man givit ceftriaxon i ambulansen utan någon mortalitetspåverkan. Man
framförde också kritik mot ”early goal directed therapy” och jämförde resultaten
från ProCESS, ARISE, ProMISe samt slutligen Rivers studie. Man citerade också
Mervyn Singers ledare i JAMA (oktober i
år) där man uttrycker oro över ”treat first
ask questions later”-mentalitet. Risk finns

att de patienter som är komplicerade, där
det krävs eftertanke och kanske hos patienter med resistenta bakterier, blir felbehandlade. Min egen reflektion är att vi
nu tack vare sepsislarmen äntligen har
sluppit undanträngningsmekanismer med
svårt sjuka patienter som ligger obevakade på akutmottagningar i region Skåne.
Frågan är om det inte ligger någon annan
politik bakom? Kan det vara så att sjukhus
är rädda för att om de inte kan leva upp till
kraven som ställs kan hållas ersättningsskyldiga? Jag tänker att det är därför vi
som infektionsläkare behövs på akutrummet: för att säkerställa att denna reflektion
kring patientkomplexiteten görs och att
man inte inleder antibiotika som är alltför
bred till inte särskilt svårt sjuka patienter
(om de nu överhuvudtaget skall ha antibiotika) och förhoppningsvis rätt antibiotika till de komplicerade och svårast sjuka
patienter med redan påvisade, eller risk
för, resistenta bakterier.

Infektionsläkaren 4 · 18
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HAP och VAP

I en annan föreläsning där både Mermel
(mannen som gjort IDSA guidelines avseende subcutan venportsinfektion som
vi alla rättar oss efter) förklarade att man
kan få infektioner i artärkatetrar också
men att det är förhållandevis ovanligt
och Michael Klompas som är en guru på
pneumonier pratade HAP och VAP samt
menade att man oftast inte behövde ge
antibiotika vid aspirationspneumonier.
Man förklarade, tyvärr, att det inte fanns
någon ”golden bullet” för att förhindra
HAP men att det är viktigt med ordentlig munvård på våra patienter. Ett nytt
koncept (alla dessa akronymer och förkortningar gör mig tokig) presenterades i form av HARV (hospital acquired
respiratory viral infection) och menade
att detta inte är så ovanligt. Vårdpersonal som har en subklinisk virusinfektion,
asymtomatiska influensavirusbärare m fl
ställer till det för våra patienter.
Vidare nämndes i förbifarten att PCP
bör förkortas med PJP. Inte svårare att
säga i alla fall.

Closing plenary

Strax innan flyget lyfte hem igen hade
man en ”closing plenary” om framtiden.
Där lyfte man fram ett mycket spännande
patientfall där en pensionerad psykiater
insjuknat i Egypten med en totalresistent
acinetobacter som behandlades både med
lokal och i.v fagterapi under 59 dagar. En
helt enastående föreställning med ett
amerikanskt lyckligt slut. Man designade
bland annat flera olika fag:er (bland annat
i US naval biomedical defense command
vilket gav det hela en känsla av AREA 51)
exakt efter den resistenta acinetobactern
som orsakade patientens sjukdom.
Intressant var att acinetobactern under fagterapin blev känslig för antibiotika
igen vilket tydligen är ett känt fenomen.
Man gav under föreläsningen en historik
om fagterapi som är gammal och delvis
fallit i glömska. Dock inte sämre än att
patientens fru själv tog initiativet till behandlingen genom egen efterforskning.

Meet the expert

I en ”meet the expert” sejour som modererades av David van Duin diskuterades
först the Merino trial och därefter ingående den danska ”POET study” som Michelle Floris-Moore analyserade. Merino
trial visade att patienter som var sjuka i
en enterobacteriaceae med resistens mot
tredje generationens cefalosporiner hade
ökad risk för att dö om de behandlas med
piperacillin/tazobactam jämfört med meropenem. Jag har sedan ett tag drivit ett
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mindre korståg mot extensivt användande av piperacillin/tazobactam och detta
stärkte mina argument ytterligare. Vet att
Jesus Rodriguez-Bano drog studien på
ECCMID också i år.
Avseende the POET-study så är det en
randomiserad, multicenter- och ”non-inferiority” studie där man inkluderade
patienter med vänstersidig endokardit
orsakat av streptokocker, staf.aureus, enterokockus faecalis och KNS. Efter minst
10 dagar i.v antibiotika kunde man lottas
till antingen per oral uppföljning (och om
möjligt skrivas ut från sjukhuset) eller
fortsatt i.v antibiotika. Mediantid vid inklusion var 17 dagar in i sjukdomsförloppet varav en del av patienterna också hade
genomgått klaffoperationer. Knappt 2000
patienter var ”screenade” för inklusion
och 400 patienter blev slutligen inkluderade och randomiserade. Det innebär att
en hel del patienter blev exkluderade vilket kan vara viktigt att komma ihåg så att
man inte får för sig att detta är en lösning
för alla patienter med vänstersidig endokardit. Resultatet visade att det inte var
sämre att ge per oral uppföljning jämfört
med fortsatt i.v antibiotika om man mötte
inklusionskriterierna och den stora vinsten var att medianvårdtid efter inklusion
hos den perorala gruppen var tre dagar att
jämföra med 19 dagar i gruppen med i.v
antibiotika.
Studien är publicerad i New England
Journal of Medicine 28 augusti i år och är
väl värd att läsa. I supplementen till artikeln finns de perorala alternativen som patienterna tog (minst två preparat) där man
också mätte koncentrationer av antibiotika hos dessa patienter.
Särskilt intressant är att man behandlar
s.aureus, när dessa är penicillinkänsliga,
med amoxicillin i kombination med rifampicin (13 patienter) men också kombinationen med moxifloxacin och amoxicillin
mot enterokocker var en nyhet för mig och
troligen även för övriga världen. Denna
studie får betecknas som en ”game changer”.
Extra kul är det när vi själva i Skåne äntligen har börjat behandla s.aureus med
penicillin (om de är känsliga) vilket borde
ge råg i ryggen för övriga Sverige också.
Det kanske hade räckt med att åka över
Öresund nästa gång för att bli klokare.

Johan Tham

läkare på infektion i Malmö
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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.
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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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Infektionsveckan

Hjärtligt välkomna till Jönköping,
vid Vätterns strand!

För femte året i rad arrangerar Infektionsläkarföreningen, Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor,
Föreningen för klinisk mikrobiologi,
Riksföreningen för mikrobiologi och
Svenska föreningen för mikrobiologi
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
vårmöte. Värdar för arrangemanget
2019 är Infektionskliniken och Mikrobiologilaboratoriet i Jönköping.
Liksom i Karlstad arbetar vi för ett allt
mer integrerat möte, där flertalet vetenskapliga sessioner tillvaratar alla fem
föreningars intressen, kompletterat med
specialiserade sessioner för de olika föreningarna.
Nytt för i år är att programmet med
fokus på infektionssjuksköterskornas intressefrågor börjar redan på onsdag förmiddag.

12

Planeringen av det vetenskapliga programmet är i full gång och vi kan utlova
spännande ämnesområden såsom fästingburna infektioner, helgenomsekvensering, kateterrelaterade infektioner och
virala, hemorragiska febrar. Därtill kommer uppskattade inslag från tidigare år, så
som muntliga presentationer av inskickade abstracts, posterpresentationer och
Grand round.
Sociala aktiviteter med något för såväl
kropp som själ inramar mötet, där du inte
vill missa Galakvällen på Munksjömagasinet eller en Magisk afton på Spira. Det
sociala programmet kommer primärt att
äga rum i centrum medan konferensen
kommer att äga rum på Elmia, med milsvid utsikt över Vättern precis runt knuten.
Besök gärna mötets hemsida, www.
infektionsmikro2019.se, för att se det vetenskapliga och sociala programmet växa

fram och vilka företag som kommer att
delta i utställningen. Anmälan för deltagare öppnar i januari, passa på att anmäl
dig tidigt för att garantera ditt önskehotell
och slippa den förhöjda anmälningsavgiften som gäller fr.o.m. april. Anmälningsavgiften är lägre för dig som är medlem i
någon av de fem föreningarna.
Välkomna till Jönköping!
Hälsar organisationskommittéen
genom Maria Palmérus, Verksamhetschef
Infektionskliniken
och Anna J Henningsson, Medicinskt ansvarig chef Klinisk Mikrobiologi
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Infektionsveckan

Call for abstracts!
Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Jönköping! Vi vill att alla i Infektionssverige
ska få ta del av vad som görs i landet.
På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga
kliniker kommer att skicka in flera abstracts.
Vi välkomnar abstracts utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar,
forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna
form. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum
för att presentera det vetenskapligt arbete
som numera ingår i specialistutbildningen. Man behöver dock inte vara läkare
eller medlem i Infektionsläkarföreningen
för att lämna sitt bidrag. Abstracts från
infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd

uppmuntras. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del
i det projekt som presenteras. Vid presentation av forskningsprojekt förutsätter vi
att Vanouver-reglerna respekteras (http://
www.icmje.org/icmje-recommendations.
pdf ). Tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna kommer en postersession
(tisdag 14/5) och en session med muntliga
framträdanden (onsdag 15/5) att genomföras. Det förutsätts att någon av författarna deltar och presenterar sitt arbete
vid den session som abstractet valts ut till.
Inskickade arbeten behöver inte vara i
”original”, t ex kan en presentation eller
en poster som presenterat vid ett större
internationellt möte återanvändas. Abstracts från etablerade forskare och kliniker välkomnas.
Abstracten kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse och
beslut meddelas i slutet på mars 2018.
Styrelsen avgör vilka som bör presenteras
som muntlig presentation och vilka som

bör presenteras som poster. Möjlighet att
ange eget önskemål om presentationssätt
kan dock göras i samband med inskickandet av abstracts.
Nytt för 2019 är att vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!
Abstracts skickas in elektroniskt via Infektionsläkarföreningens webbsida (www.
infektion.net). Anmälningssidan öppnar
den 1 januari och stänger den 28 februari
2019. Instruktioner för inskickande av abstracts finns då på anmälningssidan.
Abstracts får vara max 300 ord och bör i
första hand vara på svenska men engelska
kan också accepteras.
Abstracts som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författarna avser att
bedömningen ska göras av de mikrobiologiska föreningarnas styrelser, skall skickas
in via www.mikrobiologi.net.

Mia Furebring

Vetenskaplig sekreterare

Fosfomycin Infectopharm®
är ett bredspektrum antibiotikum (epoxid) som är aktivt mot såväl
grampositiva som gramnegativa sjukhuspatogener, även MRSA,
ESBL och carbapenem resistenta enterobacteriacae.1
•
•
•
•
•
1)

Liten molekyl med hög absorption till vävnad och vätskor
Synergi med andra antibiotikaklasser
Alternativ vid betalaktamallergi
Inga interaktioner med andra läkemedel
Ingen korsresistens

SPC Fosfomycin Infectopharm®

Fosfomycin Infectopharm Intravenöst antibiotikum, 40 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning.
Indikation Fosfomycin är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn inklusive
nyfödda: Osteomyelit, komplicerad urinvägsinfektion, nosokomial nedre luftvägsinfektion, bakteriell
meningit. Bakteriemi som uppkommer i samband med, eller misstänks ha samband med, någon av
de tidigare angivna infektionerna. Fosfomycin ska bara användas om det anses olämpligt att använda
antibakteriella medel som vanligtvis rekommenderas för initial behandling av de infektioner som anges
ovan, eller när dessa alternativa antibakteriella läkemedel inte har påvisat effekt.
Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll, info från 4.4 SPC. Förpackningar Klart glas av typ II med en
gummipropp (brombutylgummi) och avdragbart lock innehållande 2 g (i 100 ml flaska),
4 g (i 100 ml flaska) eller 8 g (i 250 ml flaska) av Fosfomycin Infectopharm i förpackningar
med 10 flaskor vardera. Ytterligare Information Fosfomycin Infectopharm är
receptbelagt (fri prissättning) EF. För fullständig information, se www.fass.se
Datum för översyn av produktresumé 2018-01-02
Infektionsläkaren
4 · (0)
18 10-130 99 50 www.unimedicpharma.se
Unimedic
Pharma Växel +46
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Yngreläkarspalten

Året som gått
Såhär års brukar det kännas naturligt
att blicka tillbaka och sammanfatta
året som snart har passerat. Det brukar
skrivas nyårskrönikor som sammanfattar årets händelser inom alla möjliga
områden. Så jag tänkte försöka mig på
en resumé om vad som har varit aktuellt för oss ST-läkare i infektionssjukdomar under 2018.

Å

ret började (som vanligt) med en
influensasäsong där man fick tillfälle att läsa in sig lite extra på vaccinet och vilka kvalificerade gissningar som
ligger bakom sammansättningen av influensastammar i säsongens vaccin. Som ni
minns saknade det trivalenta vaccinet B/
Yamagata, vilket tyvärr visade sig bli den
dominerande stammen. Det blev efter en
lång vinter äntligen vår som vi fick möta i
soliga Karlstad på Infektionsveckan, med
bland annat Ungt forum om oklar feber.
Sedan följde en lång och varm sommar
där vi fick påminnas om att Vibrio-bakterier kan orsaka andra besvär än kolera,
och för oss yngre infektionsläkare kanske
det var första gången man stötte på badsårsfeber. Höstterminen inleddes för några
av er med Fallseminarium i slottsmiljö i
Växjö. Sedan avslutas ju året oftast som
det börjar för vår specialitet; nämligen
med influensa, RS, och calici. Vad sägs
om vadslagning på kliniken om vilken influensastam som blir årets dominerande?
Ni har förhoppningsvis också hunnit med
någon kurs; bland annat har Klinisk tropikmedicin, Vaccinationer och resemedicin,
Antimikrobiell terapi, Antiviral behandling och monitorering samt diagnostik vid
HIV, hepatit B och C virus och Sepsis på
akuten och IVA gått under 2018. Det är
bra att känna till att kurser i antimikrobiell
terapi och tropikmedicin är obligatoriska
enligt målbeskrivningen. Även delmål 1/
c1 om inhemska samhällsförvärvade infektioner har kurskrav, och detta delmål
kan uppnås genom ett flertal olika kurser,
bland annat Ungt forum och Fallseminarium. 2015 års målbeskrivning anger också
krav på kurs i juridik som berör den egna
specialiteten (c13), och ofta kan man få
detta via kurser i det egna landsinget eller
på SK-kursen Smittskydd och vårdhygien
som hade premiär i år.
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Så vad händer under 2019? Undrar ni
vilka kurser som går kan ni kolla på Excel-dokumentet som finns under fliken
”ST-läkare” på infektion.net. Det är ett
öppet dokument och tanken är att vi alla
ska hjälpas åt att lägga in information om
kommande kurser som vi hittar via Socialstyrelsen, Lipus, SILF eller andra vägar.

AADA

12:45 PM

100%

Ni som har blivit klara med era vetenskapliga arbeten ska ta tillfället i akt och
planera för att redovisa dem på Infektionsveckan i Jönköping. Skicka in era
abstracts och sedan kommer vi i styrelsen
att välja ut vilka projekt som presenteras
med poster respektive muntligt föredrag.
Det ligger ju mycket jobb bakom dessa
arbeten, och ofta kommer det fram väldigt intressanta resultat. De flesta ST-läkare behöver inte söka Etikprövningsnämndens godkännande innan start eftersom
deras arbeten inte betraktas som forskning utan ”skriftligt individuellt arbete
enligt vetenskapliga principer”. Det gör
dock att det blir svårt att publicera arbetet
i någon vetenskaplig tidsskrift. Däremot
går det bra att presentera det på Infektionsveckan som är ett slutet möte, och
därmed är det ett fantastiskt tillfälle att
ändå få dela sina resultat med hundratals
kollegor. V.g. se ”Call for abstracts” i detta nummer av tidningen!
2019 kommer självklart även att bjuda
på Fallseminarium i SILFs regi. Det har
varit många sökanden till de senaste seminarierna, och det är väldigt roligt att de
är så populära. Vi har prioriterat att hålla grupperna små för att det ska bli bra
diskussioner och aktivt deltagande. För
att ni ska kunna delta minst en, helst två,
gånger under er ST så planerar vi fortsättningsvis att anordna två tillfällen per år.
Nu kan ni anmäla er till Fallseminarium
som hålls i augusti, annonsen finner ni här
i tidningen och på infektion.net.
Det är också hög tid att börja fila på sina
ST-relaterade nyårslöften. Själv ska jag bli
bättre på att dokumentera handledningssamtalen direkt när de är utförda, ge mer
feedback till kandidater och AT-läkare på
akuten och försöka läsa fler vetenskapliga
artiklar under självstudietiden. Att se till att
ha en bra balans mellan arbete och fritid,
och söka ledigt några veckor utöver sommarsemestern, är inte så dumt det heller.

Lena-Maria Söder

Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse
ST-läkare, infektionskliniken i Gävle
lena-maria.johansson.soder@
regiongavleborg.se
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UNGT FORUM
14 MAJ 2019
Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan och
mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping. SILF och SPUK välkomnar alla STläkare och underläkare inom infektionssjukdomar och klinisk
mikrobiologi.
Tema: Hud- och mjukdelsinfektioner
Tid: 8.00-12.00
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!

Save the Date

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 14-17 maj 2019
Jönköping
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FALLSEMINARIUM
Åkeshofs Slott, Stockholm
26–27 augusti 2019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom
infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 26-27:e augusti anordnas ett
seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses
som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en
till två gånger under sin ST.

Kurslokal: Åkeshofs Slott
Kurstid: 26-27:e augusti 2019 (start cirka 10.30 på måndagen och avslut cirka 15.00 på tisdagen, exakta
tider meddelas senare)
Pris: 5000 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.
Varmt välkommen med anmälan senast den 15:e mars via mail till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, mobiltelefonnummer, mailadress, ev. specialkost, hur många månader du har
kvar till specialistkompetens, vilken ST målbeskrivning du går efter (2008 eller 2015), om du deltagit i något
Fallseminarium tidigare samt faktureringsadress inkl. referensnummer/kostnadsställe.
Märk mailet: Fallseminarium.
Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har antagits. Vi kommer att
prioritera de som inte har varit med tidigare och de som har kort tid kvar till specialistkompetens samt att sträva efter god
spridning mellan olika kliniker.

Varmt välkomna!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant SILF
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se

Utbildning/kurs

HIV FÖR INFEKTIONSLÄKARE

Wiks slott, Uppsala
30 jan–1 feb 2019

Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed återigen till en grundläggande intensivkurs om HIV. Kursen riktar sig
till dig som är specialist i infektionssjukdomar men ännu ej handlägger egna HIV-patienter, alternativt ST-läkare
i senare delen av specialistutbildningen. Kursen hålls onsdag till fredag, lunch till lunch, på Wiks slott utanför
Uppsala den 30 januari till 1 februari 2019.
Deltagare förutsätts ha läst igenom RAVs ”Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 – Behandlingsrekommendation” samt Supplementen om PreP och graviditet (återfinns på www.sls.se/rav) innan kursstart, för maximal
behållning.
Föreläsare och kursledare är Aylin Yilmaz, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg samt Gabriel Westman,
Akademiska sjukhuset Uppsala. Kursen är huvudsakligen baserad på katedrala föreläsningar men med stort
utrymme för diskussioner och frågor.
Priset är 6400 kronor exkl.moms och i priset ingår boende och samtliga måltider. Resan ingår ej. Sista anmälningsdag är framflyttad till 31 december och anmälan görs via länk på www.infektion.net. Deltagarantalet är begränsat.
Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut.
Varmt välkomna!

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

Ev frågor besvaras av
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se

Utbildning/kurs

SEPSIS OCH BAKTERIELLA
CNS-INFEKTIONER

Hesselby Slott
1–3 april 2019

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
på Hesselby Slott, 1–3 april 2019.
Föreläsare

Martin Glimåker och Patrik Gille-Johnson med kollegor ur vårdprogramgrupperna för
Bakteriella CNS-infektioner och Sepsis och septisk chock.
Ämnen som kommer att beröras är bland andra:

Bakteriella CNS:
• Initial handläggning av bakteriell meningit
• Hjärnabscess
• Neurokirurgiska infektioner
• Neuroborrelios

Sepsis-3:
• Epidemiologi
• Erfarenheter av sepsislarm
• Initialt omhändertagande
• Antibiotikabehandling
• Fortsatt vård på avd och IMA, IVA

Kostnaden är 9750 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 1 april och avslut 16:00 onsdag 3 april.
Anmälan

Sista anmälningsdatum är 1 februari 2019. Deltagarantalet är begränsat. Anmälningsblanketten finns tillgänglig på
www.infektion.net, fyll i och skicka in via e-post. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post. Efter
anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka två
veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna till tre fullspäckade kursdagar!
Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se
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Långt norr om Nilen
Patienten är en 69-årig man som sedan
tidigare har ett Pradaxa-behandlat förmaksflimmer, hypertoni, hyperlipidemi
och som i 2013 haft en stroke, med viss
vänstersidig bensvaghet som sekvele.

P

atienten inkom till akutmottagningen i Malmö vid lunchtid 8/8
som ett sepsislarm, efter att ha haft
något dygn av feber, frossa och illabefinnande. Även kräkts och börjat bli dyspnoisk. Vid ankomst, var patienten febril
med en temp på 39,5, andningsfrekvens
på 34 och saturation 95% på 4 liter syrgas. Blodtryck 108/54 mmHg och puls
oregelbunden med en frekvens på ca 100.
Vid undersökning var patienten klar och
orienterad, vid lungauskultation noterades vesikulära och liksidiga andningsljud,
bukpalpation noterades som mjuk, kapillär återfyllnad var god. Det noterades
ett diskret makuläropapulärt utslag på
underbenen som patienten inte kunde redogöra för om det var nytillkommet eller
gammalt.
Labprov vid ankomst: Hb 150, LPK 8,2,
TRC 90, kreatinin 82, CRP 3,3, PK 1,4, laktat 3,2.

Patienten bedömdes ha en oklar samhällsförvärvad sepsis och fick efter blod,
urin och nasofarynxodlingar, Cefotaxim och Paracetamol och blev inlagd på
akutvårdsavdelningen. Röntgen pulm
utfördes och var normalt, urinantigener
var negativa för legionella och pneumokocker.
Fram mot natten 8/8 blev patienten
återigen högfebril och alltmer desaturerad och i samband med febern även viss
konfusion. Förnyad undersökning på AVA
efter febernedsättande, där det noterades
rikligt med rassel på höger sida vid lungauskultation, ingen nackstelhet och en
klar och orienterad patient. Neurologisk
undersökning visade väsentligen normala
fynd, med undantag för tidigare känd vänstersidig bensvaghet.
Fördjupad anamnes togs där patienten
återigen helt förnekade fokala symptom,
berättade att han 2 veckor tidigare semestrat i Ungern tillsammans med familjen.
Bott på hotell på en ort nära en sjö, varit
välmående där och ej haft någon djurkontakt, fästingbett eller något annat insektsbett.
Dagen efter, 9/8, utfördes en CT thorax
där man sammanfattningsvis såg nytillkomna täta parenkymförändringar inom
dorsala delen av höger ovanlob och underlob.
Patienten flyttades till en infektionsavdelning, Levofloxacin lades till i behandlingen. På eftermiddagen fick dock patienten tilltagande respiratorisk svikt och
labbmässigt stigande CRP och påverkad
koagulation med stigande PK och sjunkande trombocyter. Patienten blev även
allt mer mentalt påverkad, tappande i
medvetande under samtal och började få
andningsuppehåll.
Patienten överflyttades till IVA. CT
skalle och hals med kontrast utfördes och
utföll utan anmärkning, lumpalpunktion
gjordes och visade: poly 20, mono 78, laktat 2,8, glukos 3,0. CRP hade stigit till 117.
Behandlingsbyte gjordes till Meropenem
+ Aciklovir + Levofloxacin.
Under tiden på IVA stabiliserades patienten snabbt respiratoriskt. PCR för
Mykoplasma/Chlamydophila i nasofarynx utföll negativt, likvor-PCR utföll negativt för HSV, VZV och enterovirus. TBE
serologi var negativ.
Ny lumbalpunktion 13/8 visade poly <3,

Infektionsläkaren 4 · 18

mono 44, laktat 2,2, gluk 2,7.
Röntgen pulm 13/8: de tidigare beskrivna utbredda förändringarna har glesnat.
EEG 14/8: bild förenlig med lättare diffus encefalopati.
15/8 var patienten närmast helt återställd såväl mentalt som respiratoriskt,
Meropenem och aciklovir avslutades
15/8, levofloxacin avslutades 16/8.
13/9 kom patienten på återbesök till
infektionsmottagningen och var väsentligen helt återställd, men upplevde att
han var generellt mer svag än tidigare och
kände sig mer osäker vid gång. Minimentaltest (25p/25p) och neurologisk undersökning var normala.
Fördjupad anamnes togs vid återbesöket, där patienten bejakade 2 dagars
anamnes på feber och frossa samt kräkningar innan ankomst till sjukhuset. Dock
framkom att patienten haft det diskreta
makulopapulösa utslaget på såväl över
och underextremiteter samt bål, men att
det hade avtagit dagen vid ankomst till
sjukhuset.
Misstanke om West Nile virus fattades
och West nile virus-serologi tagen vid
återbesöket var positivt för IgM och IgG.
Serum från 9/8 skickades till Folkhälsomyndigheten och var såväl IgM som
PCR positivt för WNV, likvor från 10/8
var IgM positivt men PCR negativt.
Patienten hade under sin semester i
Ungern vistats 5 dagar på en semesterort
kring sjön Velencei-toí, 5 mil sydväst om
Budapest. Området kring sjön Velence-toí är ökänt enligt lokalbefolkningen
för de stora besvären med myggor, där en
närliggande ö även döpts till Mosquito
Island (Szunyog Sziget). Ungerska myndigheter har under 2018 gjort omfattande
åtgärder för att begränsa myggtillväxten i
området med bl.a. sprayning av bekämpningsmedel.

West Nile Virus

West Nile virus (WNV) är ett Flavivirus,
som i likhet med de flesta övriga virus
inom gruppen är ett arbovirus. Namnet
kommer från att viruset för första gången
isolerades i 1937 i ett blodprov från en febril kvinna i Omogo i West Nile-distriktet i
norra Uganda [1].
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Transmission till människor zsker genom
myggor där huvudsakliga vektorn är Culexmyggor, men viruset har återfunnits
i flera andra myggarter, däribland Aedes
och Mansonia. Naturligt värddjur är över
300 olika fågelarter, där flyttfåglar sannolikt har spelat en stor roll i den imponerande spridning viruset har fått till stora delar
av världen [2][3].
Inkubationstiden är mellan 2-14 dagar,
men vanligen 3-6 dagar. Sjukdomsbilden
varierar, men ca 80% av infektionerna
är asymptomatiska. I drygt en femtedel
ses ett influensaliknande insjuknande, sk
West Nile feber, med huvudvärk, feber, allmän muskel- och ledvärk, samt i 10-50%
av symptomatiska fall ett makulopapulärt
utslag [2][3][4][5].
I drygt 0,5-1% av fallen ses CNS engagemang, som varierar i allvarlighetsgrad från
övergående feber och meningeal retning,
till myelitbild eller svår diffus encefalit
med medvetandepåverkan [6].
Mortaliteten vid WNV hos sjukhusvårdade patienter har vid olika utbrott varit 10-14%. Riskfaktorer förknippat med
ökad dödlighet och svårare infektion är
ålder>70 år, underliggande immunosuppression, hypertoni och diabetes mellitus
[7][8]. Restsymptom vid CNS engagemang
är sannolikt vanligt, men beror på allvarlighetsgraden vid insjuknandet [6][9].
Respiratoriska symptom tillhör inte
vanligen sjukdomsbilden, men respiratorisk insufficiens pga. svår neuromuskulär
påverkan kan ses i mycket svåra fall. I vårt
fall var patientens lungparenkymförändringar och respiratoriska svikt sannolikt
pga. en aspirationspneumoni efter kräkningar.
Specifik behandling för WNV saknas.
Inf-2a, Ribavirin och IVIG har provats
med utebliven eller tveksam effekt [6][7]
[9]. Humant vaccin saknas, men ett vaccin
för hästar finns.

Epidemiologi

Utbrott av WNV har skett på de flesta kontinenter, där de största utbrotten på senare
år har varit i USA, sedan viruset introducerades på kontinenten 1999. Under 20022007 rapporterades årligen >2000 fall av
WNV i USA, med en topp 2003 då nästan
10000 fall rapporterades [2].
I Europa har senaste åren omkring 200
fall per år rapporterats, var flest fall setts i
Grekland, Serbien, Italien, Rumänien och
Ungern. I 2018 har dock rapporterade fall
i Europa uppgått till drygt 1500 fall, varav
171 dödsfall, vilket överstiger det totala antalet fall de senaste fem åren [10].
Denna epidemi speglas även i antalet registrerade fall i Sverige, där vi i 2018 har
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5 rapporterade fall, men i de 6 åren dessförinnan endast haft 2 rapporterade fall (1
fall i 2012, 1 fall i 2013). Näst intill samtliga (6/7) svenskrapporterade fall har haft
CNS engagemang [11].
Sommarhalvåret 2018 i södra Europa
präglades av rekordhöga temperaturer och
torka växlat med längre perioder av nederbörd, klimat som sannolikt optimerar
tillväxten av myggbefolkningen. Klimatförändringar och dess påverkan på olika
ekosystem har sannolikt varit viktiga bidragande orsaker till de senaste årens stora utbrott av arbovirus, från Chikungunya
och Zikavirus-utbrotten i 2015 till årets
europeiska West Nile-utbrott. Konsekvenserna när en patogen introduceras i en

immunologisk naiv befolkning var särskilt
tydliga under Zikavirus-utbrottet i 20152016, efter att viruset för första gången introducerades på västra halvklotet [12][13]
[14].
Klimatförändringar och globalisering
kommer sannolikt leda till fler utbrott av
vektorburna sjukdomar och som infektionsläkare får vi vänja oss vid tanken att
tidigare geografiska spridningsområden
inte längre gäller i samma utsträckning.
Karan Golestani
Specialistläkare, Infektionskliniken
Malmö
Skånes Universitetssjukhus
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Vid behandling av invasiva
svampinfektioner
Förstahandsval, A1-rekommendation av ECIL*,
vid behandling av invasiv aspergillos.1

* European Conference on Infections in Leukemia
1)
Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and
mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica. 2017;102(3):433–444.
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av antimykotika. Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Samtidig administrering av
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med ”100” i svart bläck och en vit överdel märkt med ”C” i svart bläck. Kapsellängd: 24,2 mm. 14 kapsel/kapslar blister. För dosering och fullständiga kontraindikationer,
varningstext
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se: www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumé: 23 februari 2017. Unimedic Pharma Växel 08-101 3021
99 50,
Infektionsläkaren
4 · 18
www.unimedicpharma.se. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Tropiknytt

TropikNytt
Utanför faller vintermörkret och vi tänder ljus hemma. En organisation som
bidrar till att sprida ljus långt bortom
hemma är Läkare utan gränser, som i år
firar 25 år i Sverige och som jag därför
vill gratulera lite extra!

S

om de själva skriver, så kunde man
önska att de inte skulle behöva fira
detta – att de fortfarande behövs –
men inte desto mindre så påminner deras
arbete och närvaro om de stora behov som
finns inom hälso-och sjukvård globalt och
om alla de stora insatser som utförs av så
många enskilda människor tillsammans.
För detta behövs goda kunskaper inom
ämnet. Flera kurser kan rekommenderas
bl.a. Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infections, en kurs som ges cirka vartannat år. I detta nummer skriver Katarina Engdahl, infektionsläkare i Uppsala,
om sina erfarenheter från senaste kursen.
För er som planerar ert konferensdeltagande inför nästa år, så vill jag tipsa
om ”11th European Congress on Tropical Medicine and International Health”
(ECTMIH) anordnad av den europeiska föreningen för tropikmedicin-och

internationell hälsa (FESTMIH), denna
gång med The Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene som värd den 1620 september 2019 i Liverpool, se www.
festmih.eu. Som medlem i Svensk förening för Tropikmedicin-och Internationell
hälsa (SFTIH) får du rabatt på konferensavgiften.
Föreningen (SFTIH) kommer ha ett seminarium med tropikmedicinska fall på
Infektionsveckan i Jönköping fredagen
den 17 maj 2019 – mer information kommer när det närmar sig.
På sista tiden har vi på infektionsklinikerna i Stockholm sett flera fall av malaria hos patienter som besökt Nigeria, där
det just nu är malariasäsong. Patienterna
har, som det verkar, inte haft något uppenbart med varandra att göra, men har
rest utan malariaprofylax. En av patienterna skickades till akuten med misstänkt
allergi (urtikaria och ansiktsödem) men
även feber, vilket påminner oss om den
alltid lika viktiga epidemiologiska frågan
om utlandsvistelse även vid andra sökorsaker än malaria - liksom vikten av att få
ut budskapet om malariaprofylax, särskilt
till de grupper som inte spontant själva
söker vaccinationsrådgivning.

Föreningen är glada att även i år kunna annonsera ett stipendium till yngre
icke-disputerad student/yrkesverksam
för ett vetenskapligt arbete inom tropikmedicin-och internationell hälsa, var god
se annons nedan.
Vi tar som vanligt tacksamt emot förslag på ämnen inom området tropikmedicin-och internationell hälsa som ni önskar få belysta eller själv skriva om - och
vi ser gärna nya medlemmar i föreningen!
Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se. Om du vill bli medlem, eller
om du är medlem men inte fått e-post-utskick, maila vår medlemsansvarige, se
hemsidan.

Charlotta Rydgård
Ordförande, Svensk förening för
tropikmedicin och internationell hälsa

Någon sa att man kan få
MERS om man pussar en
kamel, men det kan ju inte
gälla kindpussar, eller? Nja,
inga fall av MERS-CoV i
Jordanien sedan 2015, men
don’t try this at home om
du bor längre söderut än så!
Läkarkandidaten på bilden
kan även försvara sig med
att han inte ännu gått infektionskursen när bilden togs.
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STIPENDIUM I
TROPIKMEDICIN
OCH
INTERNATIONELL HÄLSA
Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30 000 kr
för yngre icke disputerad student / yrkesverksam.
Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka
möjligheter till större vetenskaplig studie företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som
kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller
som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.
Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder,
preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor).
Kort CV (max 1 sida).
Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se
Sista ansökningsdag 2019.04.01

Tropiknytt

Swedish-Ethiopian Course in
Tropical Infections 2017-2018

Vårdcentral i Jinka. Foto taget av Sara Castegren.

Tropikmedicinkursen med resa till
Etiopen arrangeras av Karolinska sjukhuset och äger rum i Huddinge. Den
bestod 2017-18 av tre veckors föreläsningar, en självstuderingsvecka och två
veckors resa i Etiopien.
Föreläsningar varvades med att lösa autentiska patientfall i små grupper och
mikroskopi av framförallt malaria, allt under god handledning. Intressanta tropikmedicinska patientfall från kursdeltagarna själva presenterades och diskuterades.
Veckoduggor stärkte inläsningsmotivationen. Med på resan till Etiopien följde
kursledarna Urban Hellgren och Hilmir
Askeirsson. De har långtgående samarbete med flera sjukhus i Etiopien. Abdurke
Akako, gastroenterolog från Etiopien anslöt på plats.
Etiopien har 100 miljoner invånare och
bland världens lägsta antal läkare per
capita*. Vi besökte olika nivåer i sjukvårdssystemet från universitetssjukhus
och landsortssjukhus till vårdcentral
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och health post. Besöken belyste väl hur
läkare, sjuksköterskor och health officers
bedriver sjukvård i ett lågresurssammanhang. Vi såg patienter med tetanus,
visceral och kutan leishmaniasis, echinokockos, cerebral malaria, reumatisk
feber och lepra få vård. I mikroskopen
studerade vi syrafasta stavar, trofozoiter
och amastigoter. På läkarexpeditionerna
observerade vi blodtrycksmanschetter
kopplade till kvicksilverpelare på stativ, affischer med WHO-algoritmer som
tapetserade väggarna och en ständig
avsaknad av handsprit och basala hygienrutiner.
Vi tog oss fram på dammiga vägar där
somliga såg vävare, afrikansk fiskörn och
maraboustorkar i träden och ingen kunde
undgå det oändliga antal hjordar av getter, kor och åsnor som styr trafiken.
Jag tycker att kursen gav värdefulla
möjligheter till nätverkande mellan läkare med tropmedicin-intresse på olika
sjukhus och i olika länder. Intressanta diskussioner pågick ständigt kring

rutiner för diagnostik och behandling av
allmäninfektiösa och tropikmedicinska
sjukdomar i Finland, Danmark, Sverige
och Etiopien.
I Danmark är en tropikkurs på minst
6 veckor till 3 månader obligatorisk för
att bli specialist i infektionssjukdomar.
Om Sveriges infektionskliniker skall
hålla högsta medicinska kvalitet i en allt
mer globaliserad värld krävs kunskaper
och förståelse för det tropikmedicinska
infektionspanoramat och jag hoppas att
de ST-läkare som har intresse för tropikmedicin och vill gå kursen får stöd för
detta på sin hemklinik.
* Ref: gapminder
http://www.tropcourse.se/

Katarina Engdahl
Infektionsläkare
Akademiska sjukhuset i Uppsala
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WHAT IS POSSIBLE
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BIKTARVY®1 (BIC/FTC/TAF) combines bictegravir
— a novel INSTI with a FTC/TAF based regimen

• 90 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV
at Week 48 1,2,3
• Zero resistance in
phase 3 clinical trials 1
• No food restrictions 1
1. Biktarvy SmPC, Available at: www.ema.europa.eu.
2. Gallant J, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2063–2072.
3. Sax PE, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2073–2082.
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Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.
Biktarvy® (biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 50
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virusresistens mot integrashämmare, emtricitabin eller tenofovir.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller
mot något hjälpämne. Biktarvy ska inte ges samtidig med rifampicin och
johannesört. Varningar och försiktighet: Biktarvy ska inte sättas in vid ett
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gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter
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patienter med samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har
inte fastställts. Tenofoviralafenamid är aktivt mot hepatit B-virus (HBV).
Utsättande av Biktarvy-behandling hos patienter med samtidig hivoch HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer
av hepatit och patienter som avbryter behandling med Biktarvy
ska övervakas noggrant med både kliniska och laboratoriemässiga
kontroller åtminstone under flera månader efter avslutad behandling.
Vissa läkemedel rekommenderas inte för samtidig administrering med

Biktarvy: atazanavir, boceprevir, karbamazepin, ciklosporin (IV eller oral
användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifapentin
eller sukralfat. Biktarvy ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala
läkemedel. Biktarvy ska inte ges samtidigt med läkemedel som innehåller
tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, lamivudin eller adefovirdipivoxil
som används för behandling av HBV infektion. Biktarvy bör ges minst 2
timmar före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter, syraneutraliserande
medel som innehåller magnesium och/eller aluminium. Biktarvy bör ges
minst 2 timmar före järntillskott eller tillsammans med mat. Graviditet
och amning: Biktarvy ska användas under graviditet endast om den
eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret. Biktarvy
ska inte användas under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala
drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, trötthet, depression.
Mindre vanliga: Anemi, ångest, sömnstörningar, kräkningar, buksmärta,
dyspepsi, flatulens, hyperbilirubinemi, angioödem, utslag, klåda, artralgi.
Fall av osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats.
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences Ireland UC,
Irland. 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 se
www.fass.se.
För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på
produktresumé: 10-2018

Gilead Sciences | Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna | Phone: + 46 (0)8 505 71 800 | Fax: + 46 (0)8 505 71 801
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Första sprututbytet startat i
Göteborg
Efter hårdnackat motstånd gav politikerna vika och nu öppnas den första sprututbytesmottagningen vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset Östra i Göteborg.
En av de drivande krafterna har varit
ST-läkaren Simon Larsson som hämtat
mycket kunskap och erfarenhet från
sprututbytet i Stockholm.

M

itt emot infektionskliniken på
Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra, ligger den psykiatriska akutmottagningen. Det är tidig
morgon och solen har ännu inte riktigt
gått upp. Simon Larsson, som har ena
foten inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi och den andra inom
psykiatri, har med kort varsel kallats in
till mottagningen för att täcka upp för en
kollega som blivit sjuk. Simon är ST-läkare i psykiatri och har en tjänst vid beroendekliniken, som ligger i nära anslutning
till mottagningen. På grund av tidsbrist
får den planerade intervjun ställas in och
vi bokar istället möte på ett fik i centrala
Göteborg.
En vecka senare ses vi. Det är en tidig
kväll och Simon har just avslutat sin kurs
i psykoterapi med KBT-inriktning (steg-1
terapeut).
– Det är mycket nu. Jag gör samtidigt
min ST och har även en forskartjänst på
virologen. Jag är också med i olika grupper för att driva utvecklingsfrågor och
projekt. Det är många bollar i luften och
inte alltid enkelt att hitta balansen. Men
mycket är väldigt roligt, jag får träna mig
på att prioritera och det är lärorikt.

Screena för hepatit C

Tidigare samma dag hade Simon Larsson möte med Smittskydd Västra Götaland. Han söker stöd för ett projekt som
fortfarande är i sin linda, men som testats på andra håll i världen. Det handlar
om att bli bättre på att fånga upp och
behandla personer som är smittade med
hepatit C.
– Jag är intresserad av organisationsoch verksamhetsutveckling och att
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designa och leda projekt. Intresset startade på allvar när jag förra året initierade och drev ett projekt kring hepatit C
på substitutionsmottagningen på Östra
sjukhuset. Det var givande att se att det
faktiskt går att påverka vårdens utveckling.
Mellan 2007 och 2017 diagnosticerades
nära 3 500 fall i Västra Götalandsregionen.
Över hälften hade smittats via intravenöst
missbruk. I många fall är smittvägen dock
okänd.
– Många är ovetande om att de är smittade och det nya projektet är ett försök att
på akutmottagningen screena personer
som tillhör en riskgrupp och som kommer till akuten på grund av exempelvis en
intoxikation och därmed tillhör en riskgrupp. Bland dessa personer finns många
som tidigare har injicerat. Här skulle vi
kunna hitta personer som vi annars missar.
Simon Larsson har som en del detta kvalitetsarbete tittat närmare på personer
som sökt sig till akutmottagningen på
Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra
och som tidigare i livet genomgått provtagning.
– Bland de som tidigare testats för hepatit C var det cirka 27 procent som hade
antikroppar mot hepatit C. Många av dem
har haft kontakt med infektionskliniken,
men inte dykt upp på uppföljande besök
och efter några kallelser skrivs de av och
ramlar ur systemet, om det inte själva hör
av sig, vilket de sällan gör.
Världshälsoorganisation, WHO, har
som mål att eliminera hepatit C till 2030.
Hur ska man nå ut till individer som är
smittade utan att veta om det och som
tillhör en riskgrupp som sjukvården inte
lyckas hitta? Och vilka arenor ska man
verka på?
– Det finns några enstaka projekt ute i
landet där infektionskliniker samarbetar
med kriminalvården och där man åker
ut till fängelser för att identifiera och behandla intagna som är smittade. Men det
krävs ett mer samlat grepp. På nationell
nivå håller Folkhälsomyndigheten på att
sammanställa en vägledning för hur vi ska
lyckas nå WHO-målet och vad som krävs
i Sverige.

Nyfiken på Simon Larsson
Ålder: 35 år
Bor: Göteborg
Arbetar: Halvtid som ST-läkare vid
Beroendekliniken, halvtid som forskare vid avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Familj: Ja
Gör när jag inte arbetar: Springer i
skogen, umgås med familj och vänner, läser.
Roas av: "Dåliga" ordvitsar
Oroas av: De växande globala orättvisorna och klimatet
Bok/podd tips: Med livet framför
sig av Émile Ajar
Drömmer om: Internationell solidaritet
Vetenskapligt genombrott jag gärna skulle vilja se: Effektiv behandling av beroendesjukdomar
Om jag var sjukvårdsminister
skulle jag: Förbjuda vinster i välfärden
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Simon Larssons idé om att screena vissa
riskgrupper på akutmottagningen med ett
antikropptest för hepatit C, har han hämtat från en vetenskaplig konferens i USA.
– Det har visat sig vara ett bra sätt att
nå personer som vården annars inte hittar. Man skulle exempelvis i kassan på
akuten kunna särskilja individer som söker akut för intoxikation och lägga till en
extra provtagning och sedan skicka provet till viruslabb för analys. Egentligen är
det inte så svårt, men det kräver förstås
vissa resurser. Hittills har jag bara mött
positiva reaktioner och nu hoppas jag att
vi kan starta med ett pilotprojekt som förhoppningsvis kan utföras av en ST-läkare
i akutmedicin under några månader.
En annan riskgrupp, menar Simon
Larsson, skulle kunna vara personer som
söker akut i samband med trauma och
våld och som behöver tas om hand av kirurg eller ortoped.
– Även här rör det sig ofta om personer
med riskbeteenden som kanske har ett tidigare missbruk och som kan ha smittats
med hepatit C. Jag tror att det är viktigt
att vi försöker hitta breda lösningar och
att vi samarbetar över specialitetsgränserna om vi i Sverige ska lyckas nå WHOs
mål.

Bytte specialitet

Han läste läkarprogrammet vid Göteborgs
universitet, disputerade på hepatit B-virus
i maj 2014 och har därefter fortsatt på det
spåret och även utvidgat forskningen till
hepatit D.
– Jag har ett fortsatt nära samarbete med min tidigare handledare Magnus
Lindh, och är bihandledare för två av hans
doktorander som driver projekt inom hepatit B.
Efter disputationen hade Simon ett år
kvar på sin AT-tjänstgöring och sökte sig
då till S:t Görans sjukhus och ett vikariat
på sprututbytesmottagningen.
– Jag arbetade nära Martin Kåberg och
fick en specialdesignad tjänst som innebar att jag både fick arbeta på sprututbytet
och även på hepatitmottagningen på Huddinge, det var helt fantastiskt. Jag lärde
mig massor.
Trots lockande erbjudande om att
vara kvar i Stockholm och en karriär
som forskare på Karolinska institutet,
valde Simon att återvända till Göteborg.
– Jag är inte så sugen på att göra den
typen av karriär. Jag vill gärna ha en
bredare förankring och kombinera olika roller.
Han återvände till Göteborg och
påbörjade sin ST-tjänst i klinisk mik-
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robiologi för att också kunna fortsätta med sin forskning. Han hade gärna
velat arbeta nån dag i veckan på infektionskliniken med hepatitpatienter
precis som i Stockholm.
– Men det gick tyvärr inte att ordna,
vilket är väldigt synd, tycker jag.
Efter drygt tre år bytte Simon inriktning och har i dag en ST- tjänst i psykiatri och är anställd vid Beroendekliniken på Östra sjukhuset.
– Under femte terminen på läkarprogrammet arbetade jag en sommar

som mentalskötare på psykakuten. Jag
gillar psykiatri och att möta en patientgrupp som i många avseenden är
den mest utsatta i vården. Många lider
dessutom av olika typer av personlighetsyndrom och det kräver mycket i själva patientmötet. Även om det
många gånger är svåra utmaningar får
jag mycket tillbaka.
Med tanke på alla sidoprojekt räknar han med att vara färdig specialist
tidigast 2023. Han har kvar en halvtidstjänst som forskare på virologen
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där han fortsätter med projekt som rör
hepatit D, i tillägg till hepatit B-forskningen.
– Vi har ett unikt kliniskt material i Göteborg och det finns inte så
mycket gjort på hepatit D. I Göteborg
finns också en hög kompetens inom
virologisk molekylärbiologi, med både
Magnus Lindh och Heléne Norder, vilket är utvecklande. Vi har även anslutit
oss till ett större nationellt projekt, lett
av min tidigare kollega Soo Aleman på
Karolinska och Ann-Sofi Duberg i Örebro.

Sprututbytet

Simon har under de senaste åren varit
engagerad i frågan om sprututbyte och
varit en stark drivkraft bakom utvecklingen i Göteborg.
Ett av de starkaste fästena mot ett
sprututbyte har varit Göteborg. Men i
januari 2018 beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att
fyra sprututbytesmottagningar skulle
starta. I slutet av oktober startade den
första av fyra mottagningar på NÄL i
Trollhättan. Övriga orter är Göteborg,
Borås och Skövde som beräknar starta
i slutet av 2018 och under våren 2019.
Det är infektionsklinikerna som ansvarar för mottagningarna, men det kommer att finns ett nära samarbete med
exempelvis psykiatrin och kvinnokliniken.
Det finns i dag 16 mottagningar i landet. Den första startade i Lund 1986.
Efter en lagändring 2017 som tog bort
det kommunala vetot sprids nu mottagningar över landet.
Tidigare i år konstaterade Folkhälsomyndigheten att de narkotikarelaterade dödsfallen minskat i Sverige
för första gången på tio år. Som möjlig orsak nämndes då ökningen av just
sprutbytesprogram i landet. En positiv
sidoeffekt, vid sidan av att förse brukarna med rena sprutor, är att det skapas kontaktytor med både läkare och
annan sjukvårdspersonal.
Trots rapporteringen om färre fall
ligger Sverige ändå relativt högt med
många narkotikarelaterade dödsfall,
jämfört med andra länder.
– Mycket är reglerat i lag när det gäller sprututbyten och hur själva bytena
ska gå till, men sedan finns det vissa lokala variationer och Göteborg har valt
att bygga sin verksamhet på ett sätt
som liknar de som finns i Stockholm
och Malmö.
Simon som sitter i styrgruppen för
sprututbytet på infektionskliniken,
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skulle gärna vilja se att sprututbytet i
Göteborg integrerar flera verksamheter, där sprututbytesmottagningen utgör en del och att det ska erbjudas en
lättillgänglig primärvård på mottagningen.
Det bör finnas en nära koppling till
både landstingets- (via beroendesjuksköterska, beroendeläkare som konsult) och kommunens beroendevård
(via kurator) och det ska vara lätt för
deltagare i sprutbytet att få hjälp med
att sluta med droger den dag individen
vill det, menar Simon Larsson.
– För att det ska vara möjligt krävs
en översyn av befintlig beroendevård
där tillgängligheten behöver bli bättre.
Man ska kunna utredas och få behandling för blodsmitta på mottagningen,
inte minst hepatit C. Det måste vara
bra öppettider, anpassade för målgruppen, gärna alla dagar i veckan året om.

På sikt överväger Simon att lämna virusforskningen på klinisk mikrobiologi
och mer växla över mot psykiatri och
beroendeforskning.
– Jag hoppas kunna få fortsätta med
verksamhetsutveckling och att driva
olika projekt. Men jag får akta mig för
att inte vara alltför splittrad. Då finns
det risk att man glömmer inbokade möten och annat, säger Simon och ler.

Eva Nordin
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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@correvio.com
Referenser:
1. Dunne MW, et al. Clin Infect Dis. 2016;62:545–51.
2. Boucher HW, et al. N Engl J Med. 2014;370:2169-79.
3. Dalbavancin SPC, current version.

www.correvio.com
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Pfizerstipendiet

Utlysning av Pfizers stipendium till
stöd för forskning inom området
infektionssjukdomar - 2019
Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut
stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”.
Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska
Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt
kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.
2019 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige
sekreterare Mia Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se, senast den 1 mars 2019.

Ansökan skall innehålla:

Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista.
Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning,
Metod, Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor).
Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

Övrig information:

Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer
AB och Infektionsläkarföreningens styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning
i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.
Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från Pfizer AB i samband
med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
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Pfizer arbetar för en bättre
hälsa i hela världen
Vår drivkraft är att hjälpa
människor till ett friskare och
längre liv. Det gör vi genom att
forska fram och tillverka nya
läkemedel.
Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige. Med över
140 läkemedel och vacciner hjälper vi patienter i alla skeden av
livet, både genom att förebygga
sjukdom genom vaccination och
genom att behandla allt från örsprång till hjärt-kärlsjukdom och
cancer.
Vår högteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs är
en av norra Europas mest avancerade biotechanläggningar. Här
tillverkar vi läkemedel och vaccin
i världsklass, med fokus på miljö,
kvalitet och effektivitet.
Pfizer forskar hela tiden fram
läkemedel tillsammans med den
svenska sjukvården. Sverige medverkar i en stor del av Pfizers globala utvecklingsprogram både i tidiga och senare kliniska prövnings
faser. En stor del av forskningen
sker idag också i samarbete med
mindre bolag och akademi.
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HIV & HEPATITIS
NORDIC CONFERENCE
Hotel Hilton Stockholm Slussen

www.hivnordic.se
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Krönika

Pesten i mina lurar

M

ina syskon säger åt mig att jag
borde lyssna mer på poddar. Jag
invänder att jag inte hinner, att
jag har fullt upp med att hinna lyssna på
nyheterna de gånger jag har möjlighet att
lyssna på radio. De framhåller att det finns
gott om tid att lyssna t.ex. då man är ute
och cyklar, springer eller är på gymmet.
Javisst genmäler jag, det låter som utmärkta tillfällen, problemet är bara att jag
aldrig har sprungit en enda motionsrunda
eller cyklat något stort eller litet varv och
hur ett gym ser ut på insidan har jag bara
hört berättas. Jag tänker då och då att jag
kanske ska börja simma, men för att då
kunna lyssna på en podd måste jag skaffa
mig vattentäta hörlurar med lång räckvidd
så att jag kan hålla mobilen ur bassängen.
Men eftersom jag vill göra mina syskon
till lags har jag vid några tillfällen faktiskt
lyssnat på en podd. Under hösten har jag
följt en som heter P3 Dystopia. Varje avsnitt handlar om en möjlig katastrof som
mänskligheten kan ställas inför och hur
sannolikt det är att den aktuella dystopin
inträffar och vad som finns att göra för
att undvika den. Nu kan ni tycka att det
verkar vara ett sällsynt dystert sätt att använda ledig tid till att lyssna på olika katastrofscenarier och mot det har jag inget att
anföra förutom att det är mycket välgjorda program där de lagt ned stor möda på
att gå igenom fakta och som många saker
som man är orolig för känns det alltid bättre att veta vad det egentligen handlar om.
Avsnitten täcker in områden som klimathotet, övervakningssamhället, antibiotikaresistensproblemet och artificiell intelligens. En oväntad slutsats är att alla andra
hot bleknar jämfört med problemet med
artificiell intelligens. Nu har även det problemet sina nyanser, en del konsekvenser
av artificiell intelligens är mindre hotfulla
för mänskligheten som helhet, t.ex är det
yrke som snabbast kommer att ersättas av
artificiell intelligens troligen fotomodeller, man behöver bara en bild, sedan kan
man ändra allt via teknik. Naturligtvis är
det inte roligt för de som tänkt bli fotomodeller i framtiden men det känns ändå
mindre hotfullt än det som benämns som
kontrollproblemet, dvs hur ska vi kunna
kontrollera något som är betydligt smartare än vi och vars intelligens utvecklas
med en mycket högre hastighet än vår och
som inte säkert kommer ha samma moralisk-etiska måttstockar som vi? Det är lätt
att tänka sig att vi människor förvandlas
till den där, myrstacken, som ligger i vägen
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för kraftdammsbygget och betraktas som
en försumbar förlust i sammanhanget för
att uppnå ett, för den artificiella intelligensen, högre mål. Programmet ger tyvärr
inget svar på denna fråga men säger att
ingen vet när det här problemet kommer
att uppstå, förhoppningsvis tar det flera
hundra år och då kommer vi säkert ha en
lösning.
Ett annat sorts kontrollproblem tas upp
i en historie-podd jag hittade. Där berättades det om pesten 1709-10. Den spreds från
Stockholm över landet, mycket på grund
av att myndigheterna inte ville ta till den
drastiska åtgärden att sätta huvudstaden i
karantän tillräckligt snabbt. Förklaringarna till det var flera, slaget vid Poltava var
nyss förlorat, man trodde ryssen stod för
dörren, kungen var i Bender och man vågade inte ta beslut som skulle kunna misshaga honom. Större delen av rikets militära produktionskapacitet fanns i Stockholm

och Karl XII skickade uppfordrande brev
att man snarast skulle utrusta en ny armé
åt honom. Dessa faktorer bidrog till att när
en läkare konstaterat att de fall av dödlig feber som utbrutit under sommaren
kunde vara pesten, bad man om ett andra
utlåtande från en annan läkare som kom
fram till en annan diagnos. På så sätt fördröjdes karantänen flera månader, de få
fallen blev till en epidemi som spred sig
över landet och orsakade dödsfall under
flera år framöver. I Norrköping dog nästan
halva befolkningen, i Stockholm cirka 40
%. Den siste som dog i pesten under epidemin i Stockholm var pestläkaren, han klarade sig nästan genom hela epidemin. Allt
detta hade troligen kunnat förhindras om
man hade försökt kontrollera problemet
snabbare. Flera månader senare dök några svenska soldater upp som tagit sig hem
från Ryssland på avvägar och meddelade
att det för tillfället inte fanns ett överhängande hot om invasion, pesten härjade där
också…
Lärdomen från pestepidemin 1709-10
blev bl a att man instiftade drakoniska karantänlagar gällande skepp från pestdrabbade hamnar. Om någon olovandes tog sig
i land från ett karantänbelagt skepp avrättades inte bara den personen, utan hela
besättningen. Med våra dagars måttstock
framstår det som en oerhört drastisk och
inhuman åtgärd. Kanske kan den förstås
mot bakgrund att det inte fanns någon
bot, man var inte kunnig om smittvägar
och pestepidemin hade slagit mycket hårt
mot ett av krig redan försvagat samhälle.
I vilket fall var pesten 1709 den sista stora pestepidemin hittills i Sverige. Om det
berodde på de drastiska lagarna eller att
samhällets infrastruktur och hälsa i stort
förbättrades vet jag inte. I vilket fall fylls
jag alltid av ödmjukhet över hur man
med mindre kunskap om hur sjukdomar
spreds, hur man skyddade sig mot infektion och utan effektiv behandling ändå
kämpade mot vad som måste ha upplevs
som en övermäktig fiende. Jag kanske ska
försöka börja motionera så att jag kan lyssna på fler poddar nästa år.

Jacob Paues
Källor:
1. P3 dystopia (https://sverigesradio.se/
dystopia)
2. Historia.nu (avsnitt 2, 180523).
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P. aeruginosa

ESBL-producerande
Enterobacteriaceae

Karbapenemresistanta
Enterobacteriaceae

Inklusive många ceftazidim
resistenta stammar

β-laktamaser med
utökat spektrum

KPC, OXA48

Agera beslutsamt vid infektioner med
multiresistenta gramnegativa bakterier
ZAVICEFTA har in vitroaktivitet mot patogener som producerar AmpC, KPC och OXA48enzymer.1
ZAVICEFTA har ingen in vitro-aktivitet mot patogener som producerar Ambler Klass B metallo-β-laktamaser
och kan inte inhibera flertalet klass D-enzymer.1

ZAVICEFTA: En kombination 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 difficileassocierad 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, ickekonvulsivt 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 juli 2017. För fullständig produktinformation se www.fass.se.

Pfizer 191 90 Sollentuna

Infektionsläkaren
4 ·0018www.pfizer.se
Tel 08-550 520
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misstänkt biverkning.

Protokoll

Protokoll
Organ

Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

22–24 augusti 2018

Plats

Omberg Turisthotell

Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
Anna Grahn
Maria Furberg
Jens Eriksson
Mia Furebring
Fredrik Månsson
Lena-Maria Söder
Ulf Ryding
Maria Palmerus (adj§5)

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna
Grahn
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 30/5 2018
samt årsmötesprotokoll granskades och godkändes.
§ 5 Infektionsveckan 2018–2019, Mia Furebring
Utvärdering av Infektionsveckan 2018:
Styrelsen gick igenom utvärderingen från årets Infektionsvecka och Mikrobiologiskt vårmöte. Intern diskussion kring
hur vi utvecklar infektionsveckan ytterligare. Tankar och
förslag tas vidare för diskussion till organisationsmöte i Jönköping 4 september.
§ 6 Infektionsveckan 2019, Mia Furebring och Maria Palmerus
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arrangeras. Varav ett tillsammans med IFIS.
Rapporter från kvalitetsregistren kommer i år integreras
i olika symposier och fallseminarier istället för att vara en
enskild programpunkt.
Vad gäller postersessioner kommer vi verka för att lyfta fram
dessa i högre utsträckning och uppmuntra våra kliniker att
lämna in fler bidrag.
Beslutspunkt: Öka prissumma för bästa poster till samma
nivå som mikrobiologerna, 2000 kr.
Fria föredrag, grand round och Justus Ström föreläsning
arrangeras som vanligt.
Årsmötet hålls tisdag 14/5 kl. 17–18 liksom tidigare år. Konstituerande styrelsemöte hålls torsdag 16/5 kl. 18-19.
Infektionsveckan 2020:
Uppsala kommer arrangera mötet. Programarbete har påbörjats.
§ 7 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

Jönköping 2019:
Maria Palmerus presenterade infektionskliniken i Jönköping
och planeringen för nästa års Infektionsvecka.

Remisshantering:
Ökad tydlighet kring hur vi besvarar remisser. Inkomna
remisser samt svar skall publiceras på vår hemsida.

Program för Infektionsveckan 2019:
Ungt forum anordnas av som vanligt av SPUK. Fortsatt halvdag (8–12). I år önskas att man kan anmäla sig via nätet för
att lättare kunna utföra kursintyg.

SILF-representanter:
Ökad tydlighet vilka representanter SILF utsett att företräda
oss i olika forum. Lista över representanter samt uppdrag
skall finns tillgängligt på vår hemsida.

Beslutspunkt: Ungt forum: SILF står för kostnaden för tre
föreläsare och en övernattning, resa och konferens 2 dygn
från istället för som tidigare 1 dygn.
Två keynote lectures planeras.
Fyra symposier planeras, varav två tillsammans med mikrobiologerna.
Tre-Fyra parallella interaktiva fallseminarier kommer att

Framtidsdokumentet/SILF strategidokument:
Diskussion inom styrelsen kring hur vi arbetar med strategier och visioner för SILF. Översyn och revidering av
kvalitetsmål och visioner kommer genomföras kontinuerligt.
Frågan kommer att belysas och bearbetas på chefsmötet i
oktober.
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NPO:
Intern diskussion kring NPO. Risk att kompetens tas i
anspråk för arbete inom NPO i konflikt med t ex vårdprogramarbete inom SILF. Viktigt att SILF fortsatt hävdar
professionens ställning som de som utvecklar vården och
forskningen och står för det medicinska underlaget gentemot
SKL/NPO/NAG.
Vårdprogram:
Förslag om att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av ett
nationellt kunskapsunderlag för tuberkulos.
Kommunikation:
Hur kommunicerar vi aktivt med våra medlemmar? Behöver
vi synas i fler kanaler än på vår hemsida och Infektionsläkaren? T ex Twitter, Facebook, informationsmail etc.
Korrespondens med styrelsen:
SLF har via mail efterfrågat vår uppfattning kring huruvida
det råder specialistbrist inom vår specialitet. Ordförande har
besvarat frågan.
RCC i samverkan har skapat en arbetsgrupp rörande HCC.
Man önskar att vi utser representant från SILF till denna
grupp. SILF påbörjar arbete att hitta lämplig representant i
enlighet med diskussion inom styrelsen.
LÖF har startat nytt projekt, ”säker sepsisvård”. LÖF önskar
at vi utser 5 st. inspektörer från SILF som kan verka inom
projektet. Jesper Svefors, Adam Linder och Magnus Brink
har utsetts. Fortsatt rekryteringsarbete pågår. Ordförande
bevakar frågan och återrapporterar till LÖF.
§ 8 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
Remisser: Inga aktuella att besvara.
Styrelsens arbetsformer 2018–2019
2018
• Chefmöte den 18–19 oktober
		 Högberga Gård, Stockholm/Lidingö
– 17 oktober: Styrelsemöte och middag från kl. 19:00
• Telefonmöte den 4 december kl. 13-15
2019
• Styrelsemöte 17 januari 10:00-16:30		
		 Sällskapet/Stockholm
• Styrelsemöte 18 mars 10:00-17.00		
		 Sällskapet/Stockholm
		 – Styrelsemiddag 17:00-21:00
• Telefonmöte den 10/5 maj kl. 13-15
• Infektionsveckan 14–17 maj Jönköping
		 – Årsmöte den 14 maj kl. 17-18
		 – Styrelsemöte den 16 maj kl. 17-19
• Styrelseinternat den 21-23 augusti		
		 Fjällbacka
• Chefmöte den 17–18 oktober
		 Stockholm
		 – Styrelsemöte och middag den 16 okt 19:00 och framåt
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• Telefonmöte den 3 december kl. 13-15
§ 9 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
Remisser:
God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39).
Remissen bereds till Chefsmötet i oktober. Inom styrelsen
granskar Maria Furberg remissen i sin egenskap som dubbelspecialist i infektions- och allmänmedicin.
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare
hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21).
Besvaras av styrelsen med bifall.
EU-kommissionens förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan
förebyggas genom vaccination (2018/0115 (NLE)).
Mia Furebring svarar på remiss för SILF.
Svenska läkarsällskapets prioriteringskommitté:
Svenska Läkaresällskapet delar ut omkring 30 miljoner kronor i forskningsstöd varje år, främst till forskare i början av
sin karriär. Stödet är i form av resebidrag, projektanslag samt
post doc stipendier och tilldelas efter ansökan och granskning. Forskningsdelegationen ansvarar för granskning av ansökningarna vilken görs av invalda ledamöter i den så kallade
Prioriteringskommittén, totalt 25 personer. Rekrytering av
nya ledamöter till denna kommitté görs av Forskningsdelegationen genom förfrågan till våra sektioner. SILF anmodas
nominera 2 kvinnor och 2 män till prioriteringskommittén.
§ 10 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Infektionsläkaren:
Manusstopp för nr 3/2018 är den 7 september och utgivning
15 oktober. Nummer 3 kommer att innehålla en rapport
från infektionsveckan. Om influensavaccin av Mia Brytting.
Fallbeskrivning från tropikföreningen samt i övrigt ordinarie
fasta punkter.
Hemsidan:
Utveckling pågår. Redaktören har en kontinuerlig dialog
med Mediahuset kring utveckling av sidan. Intern diskussion
kring gränssnitt för styrelse, medlemmar och allmänhet.
Revidering av lista över verksamhetschefer/läkarchefer/
medicinskt ledningsansvariga. Intention att skapa en särskild
maillista för att enkelt nå ut med infektion till samtliga infektionskliniker. Ulf Ryding följer upp frågan internt.
Mailutskick till medlemmar:
Vi saknar information om medlemmars mailadresser. Önskvärt med tillgång till detta för att kunna nå ut med information via mail till våra medlemmar. Intention at bygga upp
mailregister. Läkarförbundet kontaktas för att efterhöra om
dom kan bistå med information. Ulf Ryding följer upp frågan.
GDPR:
Genomgång där vi bedömer att vi uppfyller de kriterier som
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ställs och har vidtagit de åtgärder som
krävs. Ulf Ryding är GDPR-ansvarig
inom styrelsen. Fredrik Månsson
stämmer av mot Mediahuset att vi
uppfyller kraven på hemsida och
webbarkiv.
§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Anna Grahn
Kvalitetsregistren:
Det kommer att ske omval av delregisteransvariga kontinuerligt. Nuvarande
delregisteransvariga har kontaktats
och alla ställer sig positiva till att
denna process sätts igång. Huvudansvarig för kvalitetsregistren är Per
Arneborn. Per Arneborn har meddelat
att han inom några år kommer att
lämna uppdraget. Kvalitetsregistret
har idag Örebro län som huvudman.
Processen för hur det skall organiseras i framtiden behöver igångsättas.
Förhoppningsvis kan registret flyttas
från regional till nationell nivå. SILF
uppdrar åt Per Arneborn att följa upp
frågan och informera styrelsen genom
Anna Grahn. Intern diskussion kring
ev. efterträdare på posten som registeransvarig.
Projektkatalog över forskning knuten
till kvalitetsregistren har skapats.
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för STRAMA:
Pontus Naucler, Stockholm, representerar SILF.
Programgrupperna:
UVI: Arbete pågår med nytt vårdprogram
Sepsis: Startar inom kort arbete med
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nytt vårdprogram
Led- och skelett: Nytt vårdprogram
2018–2019
Bakteriella CNS-infektioner: Nytt
vårdprogram 2018–2019
§ 12 Frågor angående yngre läkare och
SPUK, Lena-Maria Söder
Fallseminarier:
Kommer anordnas den 28–29 augusti.
18 deltagare999.
Nytt fallseminarium planeras preliminärt till 4–5 februari 2019, Teleborgs
slott.
Ungt forum:
Ungt forum 2018 i Karlstad hade tema
oklar feber och lockade 50 st. deltagare. Utvärdering gav 4,51/5 i betyg. Det
fungerar väl med halvdagsseminarier.
2019: Planering för har förts i samband med planering Infektionsveckan.
Ändrat föreläsningsarvode enligt
tidigare beslutspunkt.
UEMS: Fortsatt vakant representation.
SPUK: ST-tenta planeras till v.37-38
2018.
§ 13 Utbildningsfrågor, Maria Furberg
Höstutbildningen:
2018: Tema ”Antibiotikaresistens”.
Ännu ej fulltecknad. Mail till verksamhetschefer om att anmäla deltagare.
2019: Förslag på tema skelett- och
ledinfektioner.
Vårutbildningen:
Tema ”Bakteriell meningit och sepsis”.

SPUR:
Inspektioner har skett i Malmö, Falun,
Östersund samt Karolinska sjukhuset.
§ 14 Skattmästarens ärenden,
Ulf Ryding
Ekonomi:
Styrelsen informerades om att föreningens ekonomi fortsätter att vara god.
Pfizerstipendium är utbetalda till
Anna Stjerne Asklund och Emmi
Andersson.
Nya ordinarie medlemmar:
Viktor Karlsson Werther ST-läkare
Universitetssjukhuset Linköping
Yoav Eling specialist-läkare Medicinkliniken, NÄL Trollhättan.
§ 15 Planering inför Chefmötet
Styrelsen planerade årets Chefmöte
som hålls den 18–19 oktober på Högberga Gård, Lidingö.
Ett preliminärt program fastställdes
och tänkbara föreläsare skall kontaktas så snart som möjligt.
§ 16 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

Jens Eriksson
Facklig sekreterar
Lars-Magnus Andersson
Ordförande
Anna Grahn
Protokolljusterare
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UTLYSNING AV STIPENDIUM FRÅN STIFTELSEN FÖR

GÖRAN STERNERS
RESESTIPENDIEFOND
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar
men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de kunskaper
den sökande kan inhämta under sin studieresa.
Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit stipendiet tidigare.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens.
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.
Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på
svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik).
Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar.
Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 20 000 kr. Skriftlig ansökan med
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Mia Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se.
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2019.
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POS T
CONG R ES S

möten

Ett sammanfattande möte från internationella kongresser.
Kosntadsfritt för läkare, sköterskor och övrig sjukvårdspersonal.
Välkommen till våra Post Congress Meetings
Du missar väl inte att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna från de största internationella
kongresserna? Våra möten arrangeras regionalt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö
och är alltid helt kostnadsfria.
Håll utkik på:
www.infektion.net eller www.mediahuset.se/calendar/ för tid, plats och
anmälan till alla våra möten. Du kan även scanna QR-koden med din mobil
för att komma direkt till vår möteskalender.
Eller skicka ett mail till: niklas@mediahuset.se för din anmälan eller för att vi skall påminna
dig när ditt möte närmar sig! (Ange namn, yrke, arbetsplats och eventuella matpreferenser)

EASL
AASLD

EACS
CROI

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB
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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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ELIMINERA HEPATIT C!

En utbildning om hur vi kan samarbeta för
att eliminera hepatit C i Sverige till 2030

Vi är glada och stolta att få bjuda in till regionala, kostnadsfria
workshops på temat Samarbete för eliminering av hepatit till
2030. Mötena riktar sig till läkare och sjuksköterskor på
infektionskliniker, beroendekliniker, LARO-enheter, kriminalvård
och annan vårdpersonal med intresse för området.
Målet med mötena är att öka kunskapen om:
➢ Hur vi nationellt och inom regionerna kan samarbeta för
bästa prevention och behandling
➢ Genomförande av Hepatit C-behandling i praktiken på
och utanför infektionsklinikerna
➢ Blodsmitta, hepatit B och C
➢ Minskat riskbeteende
➢ Vaccination mot hepatit B
Föreläsare & programgrupp (3-4 per möte):
Marianne Alanko-Blomé, Soo Aleman, Mikael Carlsson,
Ann-Sofie Duberg, Martin Kåberg, Martin Lagging, Simon
Larsson, Karin Lindahl, Anders Nystedt, Anna Ogionwo
Jerkeman, Stephan Stenmark samt lokala hepatitsjuksköterskor
från respektive region.

Preliminära tider för samtliga möten:
13.30 –17.20 inklusive en grab-and-go lunch, kaffe och fika
samt intressanta föreläsningar och diskussioner

Mötet är gratis för all vårdpersonal, anmälan
sker via http://mediahuset.link/Eliminera
Vi tackar våra utställare som gör dessa möten möjliga:

Umeå
2018-11-06

Malmö
2018-11-14

Stockholm
2018-11-20

Göteborg
2019-02-07

Örebro
2019-02-14

Jönköping
2019-02-27

Livestream
online
Samtliga
datum ovan

Mötet arrangeras av Mediahuset i Göteborg AB och finansieras med hjälp av utställande bolag från läkemedelsindustrin. Deltagande bolag har ingen möjlighet att påverka programmets innehåll eller utformning och mötet
arrangeras i övrigt i enighet med LIF:s etiska regelverk. Vid frågor gällande detta eller andra av våra möten och
utbildningar, vänligen kontakta Niklas Lundblad på: niklas@mediahuset.se

Kalender

Kongresskalender
Kurser för ST-läkare finns listade på infektion.net under Utbildning – ST-läkare

Paris Hepatology Conference

14-15 januari
Paris, Frankrike
https://www.aphc.info/phc-paris-hepatology-conference-2019-slides/

Protein structure and structure-based
drugdesign (kurs)
15-18 januari
Lund
http://ndpia.se/events/protein-structure-and-structure-based-drug-design/

Vaccinering i praktiken

16-18 januari + 2-3 maj
Stockholm
https://admin.kiuppdrag.se/File.aspx/
c91l0g6qla4geem800kclc20p0/Kursinformation-%20Vaccinering%20i%20
praktiken%20VT2019.pdf

HIV för infektionsläkare

30 januari – 1 februari
Stockholm
Mer information kommer inom kort på
www.infektion.net

Fallseminarium för ST-läkare

4-5 februari
Växjö
Mer information kommer inom kort på
www.infektion.net

CROI 2019: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections
4-7 mars
Seattle, USA
http://www.croiconference.org/

Infektioner hos patienter med hematologiska maligniteter
14-15 mars
Stockholm
https://www.lipus.se/kurs/11127/

Klinisk tropikmedicin, SK-kurs

18-22 mars
Huddinge
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/index.php?id=675

40

Strengthening preparedness for (re-)
emerging arbovirus infektions; symptoms, diagnostics, clinical management
and outbreak control
19-21 mars
Ljubljana
https://escmid.pulselinks.com/
event/21731

ISICEM: International Symposium on
Intensive Care and Emergency Medicine
19-22 mars
Bryssel, Belgien
https://www.intensive.org

37th Annual Meeting of the European
Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
6-11 maj
Ljubljana
http://espidmeeting.org

Infektionsveckan och mikrobiologiskt
vårmöte 2019
14-17 maj
Jönköping
Mer information inom kort på www.
infektion.net

Infektionsläkarföreningens vårutbildning

Antiviral behandling och monitorering
samt diagnostik vid HIV, hepatit B och
C virus infektion

1-3 april
Mer information kommer inom kort på
www.infektion.net

20-23 maj
Uppsala
https://www.lipus.se/kurs/11084/

Antimikrobiell terapi, SK-kurs

5th ESCMID Conference on Vaccines

8-12 april
Lund
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/index.php?id=674

International Liver Congress, EASL

6-8 september
Bilbao
https://www.escmid.org/research_projects/escmid_conferences/5th_vaccines_conference/

10-14 april
Wien, Österrike
http://www.easl.eu/discover/events/
detail/2019/the-international-liver-congress-2019

NSCMID

ECCMID

HIV & Hepatitis Nordic Conference

13-16 april
Amsterdam, Nederländerna
https://www.escmid.org/dates_events/
eccmid/

12-15 september
Trondheim
http://www.nscmid2019.com

25-27 september
Stockholm
http://hivnordic.se

Livshotande infektioner

23-24 april
Stockholm
http://www.lipus.se/www/templates/
courses.cfm
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ONE PILL. ONCE A DAY.
Combine the high genetic barrier, sustained efficacy
and long-term tolerability of darunavir with the bone
and renal profile of F/TAF *1-4
In AMBER and EMERALD phase 3 studies:
• Virologic response rates* above 90% for both treatment-naive and treatment-experienced patients6,8
• No resistance to any study drug for treatment-experienced
patients, with 15% of the patients having a history of prior
non-darunavir viral failure at study inclusion6
• Bone and renal profile of F/TAF4
To learn more about the AMBER and EMERALD design and
study results, visit our website www.janssenmedicalcloud.se

Symtuza® is the only single tablet regimen
with guideline-recommended darunavir5,7
*F/TAF: emtricitabine/tenofovir alafenamide

Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden
Tel +46 8 626 50 00, jacse@its.jnj.com, www.janssen.com/sweden

* DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V,
L89V.
References:
1. Meyer S, Azijn H, Surleraux D, et al. TMC114, a Novel Human Immunodeficiency Virus Type 1
Protease Inhibitor Active against Protease Inhibitor-Resistant Viruses Including a Broad Range
of Clinical Isolates. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49:2314 -21
2. Clutter DS, Jordan MR, Bertagnolio S., et al. HIV-1 drug resistance and resistance testing
Infection, Genetics and Evolution 2016; 46; 292-307
3. Orkin C, DeJesus E, Khanloual H, et al. Final 192-week efficacy and safety of once-daily
darunavir/ritonavir compared with lopinavir/ritonavir in HIV-1-infected treatment-naïve patients
in the ARTEMIS trial. HIV Med 2013;14:49-59
4. Gallant JE, Daar ES, Raffi F, et al. Efficacy and safety of tenofovir alafenamide versus tenofovir
disoproxil fumarate given as fi xed-dose combinations containing emtricitabine as backbones
for treatment of HIV-1 infection in virologically suppressed adults: a randomised, double-blind,
active-controlled phase 3 trial Lancet HIV 2016; 3: e158–65
5. Symtuza® Summary of Product Characteristics, 10/2018
6. Orkin C, Molina JM, Negredo E, et al. Efficacy and safety of switching from boosted protease
inhibitor plus emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate regimens to single-tablet darunavir, cobicistat, emtricitabine and tenofovir alafenamide at 48 weeks in adults with virologically
suppressed HIV-1 (EMERALD): a phase 3, randomized, non-inferiority trial. Lancet HIV 2017.
October 6, 2017.
7. EACS guidelines V9.0 October 2017.
8. Eron JJ, Orkin C, Gallant J, et al. A week-48 randomized phase-3 trial of darunavir/cobicistat/
emtricitabine/tenofovir alafenamide in treatment-naive HIV-1 patients. AIDS. 2018 Jul
17;32(11):1431-1442.
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SYMTUZA® (darunavir 800mg/kobicistat 150mg/emtricitabin 200mg/
tenofoviralafenamid 10mg). För behandling av HIV-1 infektion, filmdragerad
tablett. ATC-kod: J05AR22. Rx. Kostnadsfritt enligt SmL. Indikation:
Symtuza är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus
(HIV-1) hos vuxna och ungdomar (som är minst 12 år och väger minst 40 kg).
Dosering: 1 tablett en gång dagligen tillsammans med mat. För ART-naiva
patienter samt ART-erfarna patienter med tidigare exponering för antiretrovirala läkemedel men utan darunavirresistensrelaterade mutationer
(DRV-RAMs)* och som har plasma HIV-1 RNA <100 000 kopior/ml och
CD4+ cellantal ≥100 celler x 106/l. Kontraindikationer: Överkänslighet
mot något ingående ämne. Patienter med gravt nedsatt leverfunktion
(Child-Pugh klass C). Samtidig behandling med läkemedel som kraftigt
minskar plasmakoncentrationer av darunavir och kobicistat på grund av
risken för utebliven terapeutisk effekt eller läkemedel vars metabolism till
stor del är beroende av CYP3A och där förhöjda plasmakoncentrationer
förknippas med allvarliga och/eller livshotande händelser. För kontraindicerade läkemedel se fullständig produktresumé. Varningar och
försiktighet: Allvarliga hudreaktioner och läkemedelsinducerad hepatit
har rapporterats med darunavir/ritonavir. Symtuza ska ej användas under
graviditet då exponeringen för cobicistat och darunavir minskar under

graviditet. Datum för senaste översyn av produktresumé: 10/2018.
För fullständig produktresumé se www.fass.se. Janssen Cilag AB, Box
4042, 169 04 Solna. Tel: +46 8 626 50 00. www.janssen.com/sweden

PHSWE/SYM/0917/0002(6)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att
göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälsooch sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Se avsnitt 4.8 i produktresumé om hur man rapporterar biverkningar.

The only pan-fibrotic, pan-genotypic STR1,a

PROVEN

95–100% cure rates were achieved across
Phase 3 pivotal studies in HCV GT1–61

SIMPLE FOR YOU
One duration1,b,c
Few AEs1,b
Few clinically relevant DDIs1,b
5,6,9-12

EXPAND
WHAT’S POSSIBLE

SIMPLE FOR THEM
One pill, once a day1,b

“ PEOPLE DO NOT DECIDE TO
BECOME EXTRAORDINARY.
THEY DECIDE TO ACCOMPLISH
EXTRAORDINARY THINGS”
SIR EDMUND HILLARY
FIRST PERSON TO CLIMB MOUNT EVEREST

For your adult HCV patients with compensated liver disease1

a
b

c

Single-tablet regimen is defined throughout this document as one tablet, once daily.
EPCLUSA offers an RBV-free STR option for the majority of HCV patients, excluding those with decompensated
cirrhosis. For further information on restrictions please refer to the SmPC. RBV is recommended for the treatment
of patients with decompensated cirrhosis and may be considered for the treatment of HCV GT3 patients with
compensated cirrhosis.1
24-week EPCLUSA with RBV may be considered for patients who have previously failed therapy with an
NS5A-containing regimen.1
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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
andra biverkningar rapporterades med en liknande frekvens för placebobehandlade patienter jämfört med Epclusa behandlade patienter.
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences Ireland
UC, Irland. 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:
06-2018
* 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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