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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. 

*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

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). 

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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STARTS WITH 2
FOR YOUR TREATMENT-NAÏVE ADULT PATIENTS

CONSIDER TO MAKE TIVICAY + LAMIVUDINE 
THEIR FIRST HIV REGIMEN1-3

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

COMPARABLE 
EFFICACY

non-inferior to a traditional 
3-drug regimen in adults1

0 RESISTANCE
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To learn more about the next step in the 2-drug regimen era, visit gskpro.se/dtg&3tc

Studied in HBV-negative adult patients with viral loads up to 500,000 copies/mL
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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.
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För vissa 
hepatit C-patienter är en 
kort 8-veckorsbehandling 

lång nog 

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 fi lmdragerade 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, kontra-
indikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se. 
Förmånsbegränsningar: 
Maviret subventioneras till patienter i samtliga fi brosstadier 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

EN GÅNG 
PER DAG

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 rekommen-

dationer1,2  vid behandling av hepatit C.

ABBH 490 Infektionsläkaren nr 4_SEMAV180148.indd   1 2018-11-06   13:43
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I Göteborg tog influensavaccinet slut. 
Olyckligt eftersom viljan att vaccine-
ra sig var högre än på länge. Många 

i riskgrupper och bland hälso- och sjuk-
vårdspersonal fick aldrig möjlighet att 
vaccinera sig. ECDC har gjort en sam-
manställning av rekommendationer för 
vaccination mot säsongsinfluensa och 
täckningsgrad i olika europeiska län-
der (VENICEreport); värd att skumma 
igenom vid tillfälle. Det finns anmärk-
ningsvärda skillnader i vilka rekommen-
dationer som ges i olika länder, speciellt 
när det gäller hälso- och sjukvårdsper-
sonal. Målet att nå 75 % täckningsgrad 
behöver förstås problematiseras. Sah et 
al har gjort modeller för vilka grupper 
som det är optimalt att vaccinera vid va-
rierande effektivitet hos vaccinet (PNAS 
2018 May 15;115(20):5151-5156), vilket är 
intressant och tankeväckande.

I föreningen pågår ett intensivt arbete. 
Vårdprogramgrupperna gör en fantas-
tisk insats och flera vårdprogram kom-
mer uppdateras i år. Det är möjligt att vi 
behöver ta fram ytterligare något eller 
några vårdprogram de kommande åren 
och vi i styrelsen hoppas kunna diskute-
ra detta med er på årsmötet i maj. 

I januari arrangerade SILF vidareut-
bildningen ”HIV för Infektionsläkare”, i 
februari hölls fallseminarium och i april 
kommer en vårutbildning med tema 
bakteriella CNS-infektioner. Stort tack 
till alla engagerade experter som före-
läser och undervisar i föreningens regi 
(och till verksamheterna som gör det 
möjligt för föreläsarna att ställa upp). 
Samarbetet mellan SILF och verksam-
heterna när det gäller fortbildning och 
ST-utbildning är ovärderligt och jag 
hoppas att vi kan bibehålla och utveckla 
detta.

Med lite god vilja kan vi påstå att SILF 
fyllde 70 år i slutet av förra året (Svensk 
epidemiologisk förening bildades 1948) 
och detta uppmärksammas i detta num-
mer. Några av er har kanske redan hun-
nit läsa ”Administrationssamhället” 
(Forssell och Ivarsson) som jag refere-
rade till i höstas. Även om ni inte gjort 
det finns ett påstående som författarna 
formulerar som vi alla kanske bör reflek-
tera över. ”Alla (nya) försök till styrning 
av en organisation leder till ökad admi-
nistration”. Det är viktigt att ha med sig 
när Sveriges Kommuner och Landsting 
i samverkan bygger upp de nationella 
programområdena.

Avslutningsvis vill jag tacka för det stora 
intresset att vara med i arbetsgruppen 
som skall revidera visionsdokumentet. 
Styrelsen har precis utsett medlemmar-
na och arbetet startar i mars. Arbets-
gruppen kommer ställa frågor till er och 
be om synpunkter under arbetets gång, i 
första hand via nyhetsutskick från infek-
tion.net (en viktig anledning att bekräfta 
sin e-postadress på hemsidan och anmä-
la sig för nyhetsbrev).

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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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.

 • No food restrictions 1

 • 90 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV  
at Week 48 1,2,3

Gilead Sciences  |  Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna  |  Phone: + 46 (0)8 505 71 800  |  Fax: + 46 (0)8 505 71 801

(Rx EF)

 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 hiv- 
och 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

THE BEAUTY OF  
WHAT IS POSSIBLE
BIKTARVY®1 (BIC/FTC/TAF) combines bictegravir  
— a novel INSTI with a FTC/TAF based regimen

 • Zero resistance in  
phase 3 clinical trials 1
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SILF – en pigg 70-åring

Genom 1919 års epidemilag övertog 
landstingen ansvaret för epidemisjuk-
vården i riket, vilket kommunerna tidi-
gare svarat för. De stora städerna be-
höll dock huvudmannaskapet för sina 
epidemisjukhus

Efter reformen skedde en del för-
bättringar på sjukhusen men ty-
värr måste man konstatera att vår-

den för de smittsamt sjuka, ända fram till 
mitten av seklet, lämnade mycket i övrigt 
att önska. Detta gällde såväl sjukhusens 
lokaler och utrustning, deras belägenhet 
och personalförsörjningen. Läkarna vid 
epidemisjukhusen var, med undantag för 
storstädernas, deltidsanställda och hade 
oftast stadsläkeri eller motsvarande som 
sin huvuduppgift.

En viktig utredning presenteras
Medicinalstyrelsen uppdrog 1943 åt över-
läkaren vid Roslagstulls sjukhus i Stock-
holm, Rolf Bergman, ”att inkomma med 
utredning och förslag rörande behörighet 
för läkarbefattning vid epidemisjukhus 
och därmed sammanhängande frågor”.

Bergmans utredning och förslag till åt-
gärder medförde, att medicinalstyrelsen 
anhöll om fastställande av behörighets-
krav för epidemisjukhusläkare i enlighet 
med Bergmans förslag. Medicinalstyrel-
sens skrivelse utmynnade i två huvudför-
slag.

• I varje län bör finnas minst ett epi-
demisjukhus utrustat för kvalifice-
rad vård och helst lasarettsanslutet.

• Behörighetsvillkoren för epide-
misjukhusläkare bör överensstäm-
ma med dem, som gäller för lasa-
rettsläkare. Detta innebar minst tre 
års tjänst i underordnad ställning 
vid sjukhus. Tjänstgöringens fördel-
ning borde vara minst ett år vid epi-
demisjukhus och sammanlagt två år 
vid medicinsk och pediatrisk klinik, 
därav minst ett halvt år vid vardera.

Ärendet förelades i 1946 års riksdag, som 
beslöt i enlighet med förslaget. Epide-
misjukhusen förutsattes nu få samma 
ställning och vårdstandard som annan la-
sarettsklinik. Överläkare skulle utnämnas 
av Konungen och kliniken skulle tilldelas 
”behövlig personal och utrustning”. Ett 
avgörande steg hade tagits mot infek-
tionssjukvårdens förbättrade standard 
och integrering i övrig lasarettsvård.

I detta sammanhang bör vi infektions-
läkare med stor tacksamhet minnas kol-
legan Rolf Bergman, som med sin utred-
ning och sitt förslag inte bara drog upp 
riktlinjerna för vår moderna infektions-
sjukvård utan också starkt bidrog till den 
nya organisationens genomförande och 

utveckling. Detta skedde framför allt se-
dan Bergman 1947 utnämnts till medici-
nalråd och chef för Medicinalstyrelsens 
hälsovårdsbyrå.

Det dröjde visserligen in på 1970-talet 
innan de flesta infektionsklinikerna var 
placerade inom centralsjukhusen, men 
nödvändigheten av en upprustning av 
epidemisjukhusen hade snabbt slagit rot 
hos sjukvårdens huvudmän och åtgärder 
i enlighet med riksdagsbeslutet hade in-
letts. Den svåra polioepidemien (1953-54) 
och det nära samarbetet med andra spe-
cialiteter, som då visade sig nödvändigt, 
påskyndade utvecklingen mot moderna 
infektionskliniker.

Svenska Infektionsläkarföreningen 
– en pigg 70-åring
- Något om SILF:s födelse, uppväxt och tillväxt
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SILF – en pigg 70-åring

En förening bildas
Tiden kändes nu mogen för epidemisjuk-
husens läkare att sluta sig samman i en 
förening och i november 1948 bildades 
Svenska Epidemiologföreningen. Ett tiotal 
epidemiologer samlades vid det konstitu-
erande mötet, bland annat överläkarna i 
Stockholm Justus Ström och Jonas Lin-
dahl. Antalet medlemmar blev från början 
ett 20-tal och enligt föreningens stadgar 
skulle sammanslutningen ”befordra såväl 
hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga ut-
veckling som medlemmarnas vetenskapli-
ga intressen samt tillvarataga medlemmar-
nas sociala och ekonomiska intressen”.

Justus Ström blev föreningens förste 
ordförande med Jonas Lindahl som sekre-
terare.

Sammanslutningens namn – Svenska 
Epidemiologföreningen – låter kanske 
konstigt för senare tiders kolleger men 
epidemiologi var vid denna tid liktydigt 
med ”läran om epidemiska sjukdomar”. 
Infektionsläkarna gick därför under be-
teckningen ”epidemiologer”.

Av föreningsprotokollen framgår dock 
att redan på mitten av 50-talet fanns öns-
kemål om namnbyte på föreningen och 
1960 blev namnet ”Svenska Infektionslä-
karföreningen”.

Avgränsningen
Infektionssjukdomar är ett omfattande 
begrepp och drabbar alla åldrar. Avgräns-
ningen mot andra specialistområden var 
därför något oklar. Frågor om lämpligas-
te vårdform och omhändertagande kun-
de lätt ge upphov till gränstvister. Sådana 
diskussioner var inte ovanliga under in-
fektionsklinikernas uppbyggnadsskede på 
60- och 70-talen. Infektionsläkarförening-
en hade här en väsentlig uppgift att söka 

föra en saklig debatt med hänsyn till speci-
alitetens önskvärda utveckling.

Barnläkarnas arbete i öppen vård har 
ju alltid i stor utsträckning rört infek-
tionssjukdomar och skyddet mot dessa. 
Önskemål framfördes bland annat om att 
lägga all barnsjukvård under ett kliniktak. 
Detta innebar, att barnklinikernas isole-
ringsavdelningar skulle bli så väl tilltagna 
och utformade, att de kunde fungera som 
infektionskliniker för det yngre klientelet. 
I samband med planeringen av infektions- 
och barnsjukvården i Göteborg förekom 
en del tvister och i augusti 1962 samman-
kallade medicinalstyrelsen representanter 
för Göteborgs sjukvårdsstyrelse och för 
barn- och infektionsläkarna för att söka 
lösa frågan om lämplig fördelning av iso-
leringsplatser vid respektive kliniker. Per 
Hedlund, som 1962 tillträtt sin tjänst som 
överläkare vid epidemisjukhuset i Göte-
borg, begärde att vår förening skulle agera 
i ärendet. Så skedde också i en skrivelse 
och genom att ordförande och sekreterare 
uppvaktade sjukvårdsstyrelsen i Göteborg. 
Beslutet blev att vården av epidemiska 
sjukdomar skulle sammanhållas som en 
enhet.

Under de år på 1960- och 70-talen då nya 
infektionskliniker planerades och byggdes 

fortsatte diskussionen om platsantal och 
behovet av isoleringsplatser och fördel-
ningen av dessa mellan barn- och infek-
tionskliniker. Sådana kontroverser löstes 
dock som regel på det lokala planet.

Svårigheterna med avgränsningen mot 
anda specialiteter aktualiserades under 
1970-talet då antalet specialiteter i Sverige 
ansågs ha blivit för många. Läkarförbun-
det tillsatte då en kommitté med uppgift 
att söka revidera listan över antalet spe-
cialiteter. Förslaget från denna kommitté 
blev bland annat att vår specialitet skulle 
placeras som en subspecialitet under in-
värtesmedicin med beteckningen ”epide-
miska infektionssjukdomar”. I den härav 
följande debatten lyckades vi dess bättre 
få behålla vår självständighet. Speciali-
tetens namn ändrades så småningom till 
”Infektionssjukdomar” (1984). Förening-
ens första decennier var händelserika. Av 
den ursprungliga intresseföreningen hade 
blivit en sektion inom Läkaresällskapet 
och en egen specialitet. Arbetet för detta 
hade inte varit utan motstånd och det hade 
krävts en stor insats från styrelse och ak-
tiva föreningsmedlemmar. Från början av 
80-talet var vi väl etablerade och kunde 
arbeta vidare med en säkrare självständig 
bas.

Infektionskliniken i Lund, professor Karl Emil Thulin, 4/9, 1969, med sköterskor. 
Sjukhusfotograferna i Lund.

Justus Ström
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SILF – en pigg 70-åring

Tidig forskning och undervisning
Trots infektionsspecialitetens starka 
kliniska utveckling efter inflyttning-
en till centrallasaretten dröjde det på-
fallande länge innan dess akademiska 
status erkändes. Epidemiologi hade 
blivit ett examensämne 1958 men den 
första professuren dröjde till 1965 då 
Justus Ström utsågs till professor vid 
Karolinska institutet. Professurer till-
kom i Lund (Karl-Emil Thulin) och 
Göteborg (Per Hedlund) under 1969 
men det dröjde till 1980 resp. 1989 inn-
an Umeå (Ragnar Norrby) och Uppsala  
(Göran Friman) fick sina professurer.

Efter tillkomsten av professurerna kom 
den akademiska forskningsaktiviteten 
igång och redan på 1970-talet kunde ett 
antal disputationer ske vid våra institu-
tioner. Här finns det också skäl att apos-
trofera vår vetenskapliga tidskrift ”Scan-
dinavian Journal of Infectious Diseases” 
som tillkom redan 1969 genom Folke 
Nordbrings insatser i Uppsala. Tidskrif-
ten har under decennierna blivit alltmer 
internationell men var på 70- och 80-ta-
len ett viktigt forum för oss unga infek-
tionsläkare där vi kunde publicera våra 
alster utan alltför stor risk att refuseras.

Under 80- och 90-talen skedde en 
stark utveckling av forskningen inom in-
fektionsområdet vid samtliga lärosäten 
och när en sammanräkning av antalet av-
handlingar, som utgått från svenska insti-
tutioner för infektionssjukdomar, skedde 
i samband med föreningens 50-årsjubi-
leum (1998) hamnade det sammanlagda 
antalet på 183. Ett betydande antal av 
dessa utgick även från annan institu-
tion, oftast inom mikrobiologiområdet. 
Överhuvudtaget har samarbetet med 
mikrobiologerna haft stor betydelse för 
infektionsläkarnas forskning och randut-
bildning.

Våra svenska medicinstuderande får 
traditionellt mer undervisning i infek-
tionssjukdomar än i jämförbara länder 
vilket sannolikt hänger samman med 
att infektionsspecialiteten i Sverige så-
väl kliniskt som akademiskt har en mer 
självständig ställning och inte är under-
ordnad annan specialitet. Infektionskur-
serna för medicinare är fortsatt mycket 
populära och studenterna uppfattar äm-
net som viktigt. Rekryteringen av läkare 
till specialiteten har därigenom under-
lättats.

Det finns också en tradition att skapa 
egna läroböcker i infektionssjukdomar. 
Justus Ström utkom med sin klassiska  
lärobok ”Akuta infektionssjukdomar” 
1963. Den utkom i många reviderade 
upplagor fram till 1985 då jag övertog 

redaktörskapet. Tio år senare var tiden 
mogen för en helt ny lärobok med ett 
25-tal experter inom olika infektionsom-
råden som författare. Den ny boken ”In-
fektionsmedicin” har nu utkommit i sex 
upplagor under mer än 20 år.

Vad har SILF betytt?
När jag påbörjade min specialistutbild-
ning fanns i riket ett 60-tal infektions-
specialister varav de flesta var medlem-
mar i föreningen. När jag läser senaste 
matrikeln och försöker räkna ut antalet 
föreningsmedlemmar hamnar jag på 
över 900. En hyfsad utveckling kan man 
tycka. I ärlighetens namn måste väl på-
pekas att i medlemsregistret återfinns 
ett antal kollegor i min egen respektabla 
ålder vilket indikerar: ”en gång medlem 
i SILF alltid medlem”. Det rör sig up-
penbarligen om ett livslångt intresse för 
föreningens göranden och låtanden. Ett 
gott betyg för föreningens funktionärer 
i styrelser, expertgrupperingar, utbilda-
re etc.

Det är klart att på 60- och 70-talen var 
SILF en annan typ av förening där alla 
kände alla och de flesta sågs vid vårmö-
tena. Dessa innehöll dels föredrag inom 
infektionsområdet men också ett socialt 
”damprogram” med lokala museibesök, 
kulturella utflykter i omgivningarna etc. 
Som regel lades mer planeringsmöda 
på damprogrammet än på föredragen 
och förhandlingarna. Efter ett par år in-
såg jag detta och deltog därefter helst i 
damprogrammen. Vårmötena var väl-
besökta och hade man bevistat två eller 
tre av dem hade man träffat alla kollegor 
inom specialiteten. Vårmötena var ett 
viktigt socialt kitt som hjälpte till att hål-
la ihop föreningen. Jag tror att detta var 
ett skäl till att vi hade få interna stridig-
heter inom specialiteten, i varje fall un-
der den tid jag kan överblicka som sty-
relseledamot (1973-80) och ordförande 
(1981-83). Vi kunde istället koncentrera 
oss på specialitetens utveckling och på 
de yttre hot som fanns. Vad gäller den 
inre utvecklingen startade under andra 
hälften av 70-talet föreningens efterut-
bildningar. Vi fick 40.000 kr i bidrag av 
Glaxo (som då inte hade köpt SmithKli-
ne) att användas för utbildningsända-
mål. Detta ledde till föreningens första 
efterutbildningsdagar, vilka arrangera-
des på Hooks herrgård i Småland. Dessa 
dagar var något nytt och blev välbesökta, 
även av seniora företrädare för speciali-
teten. När man ser dagens utbud av ef-
terutbildningsaktiviteter tänker man att 
det är bara fyra decennier sedan det hela 
startade.

Föreningen fick inte sin tidskrift ”Infek-
tionsläkaren” förrän mot slutet av 90-ta-
let genom Thomas Vikerfors initiativ. 
Den har varit mycket betydelsefull som 
informationskanal under de senaste 20 
åren. Det är bara att tacka Thomas och 
styrelseordförande Seth-Olof Bergkvist 
till framgången med ”Infektionsläkaren”. 
Även producenten Mediahuset i Göte-
borg och redaktörerna bör ha del i tacket.

Under 80-talet blev styrelsearbetet i 
föreningen lugnare. De yttre hoten hade 
bemästrats under 70-talet och landsting-
en hade nu gott om pengar. En utveckling 
av klinikernas verksamhet kunde därför 
ske. Ordet sparbeting fanns inte i voka-
bulären förrän mot slutet av decenniet 
och de var då relativt modesta, annat blev 
det senare.

Om jag försöker blicka tillbaka på mina 
50 år som föreningsmedlem så blir in-
trycket att vår förening hävdat sig väl och 
det finns skäl att tacka alla dem som fört 
SILF:s stafettpinnar vidare under åren. 
”Bra jobbat”, skulle nog Justus Ström ha 
sagt.

Sten  Iwarson
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Forskarskolan NDPIA

Forskarskolan NDPIA – erbjuder 
utbildningar med världsledande 
forskare
NDPIA, är ett nationellt program för 
doktorander och postdocs med fokus 
på infektionsmedicin, antibiotika och 
antibiotikaresistens. Det finansieras av 
Vetenskapsrådet och koordineras av 
MIMS, forskarnätverket för molekylär 
infektionsmedicin, i Umeå.

Syftet är att stärka den translationel-
la forskningen och ge tillgång till ett 
kraftfullt nationellt nätverk med möj-
lighet att delta i fortbildningsaktivite-
ter, konferenser och utbildningar.

Enligt en studie som publicerad-
es i Lancet (2018) dör 33 000 
människor varje år som en di-

rekt följd av antibiotikaresistens. I allt 
snabbare takt uppstår resistenta bakte-
riestammar, vilket kraftigt försvårar be-
handlingen av infektionssjukdomar som 
tuberkulos, lunginflammation, gonorré 
och sepsis. 

Sverige har länge varit en förebild när 
det gäller hanteringen av antibiotika. På 
initiativ av två forskningsprogram, det 
svenska NDPIA (National Doctoral Pro-
gramme in Infection and Antibiotics) 
samt det norska IBA (National Graduate 
School in Infection Biology and Antimi-
crobials), samarbetar ledande forskare i 
Sverige, Norge, Finland och Tyskland för 
att gemensamt utbilda den kommande 
generationen av forskare och forsknings-
intresserade läkare i nya behandlingsstra-
tegier för behandling av infektionssjukdo-
mar.

– I slutet av november hölls den senaste 
kursen i Göteborg. Under fem dagar före-
läste världsledande forskare om senaste 
nytt inom antibiotika och antibiotikare-
sistens. Det är en unik satsning och det 
finns inte någon liknande kurs i Europa. 
Intresset var stort och kursen var fullteck-
nad. Det är dock fortfarande få forskande 
kliniker som deltar, något vi hoppas ska 
förändras i takt med att medvetenheten 
om NDPIA ökar, säger Fredrik Kahn, in-
fektionsläkare, forskare samt lokal studi-
erektor för forskarskolan NDPIA i Lund.

Öka bredden av forskare
Om Sverige även i framtiden ska vara 
framstående inom infektions- och anti-
biotikaforskning, krävs en större samver-
kan mellan grundforskare och kliniska 
forskare. En starkare translationell forsk-
ning som skapar möjligheter att sam-
manföra olika forskare skulle innebära 
att experimentella forskningsupptäckter 
snabbare kan överföras till kliniken och 
patienterna, och även skapa incitament 
för ytterligare förbättringar i vården. 

Hittills är det främst molekylärbiolo-
ger, kemister och mikrobiologer som an-
slutit sig till NDPIA, menar Fredrik Kahn.

– De flesta jobbar inte inom sjukvår-
den. Ett av mina prioriterade uppdrag är 
nu att försöka rekrytera fler kliniker till 
forskarskolan. Trots att Vetenskapsrådet 
står bakom satsningen, är det förvånans-
värt få verksamma forskande kliniker och 
verksamhetschefer som känner till fors-
karskolan och möjligheterna att delta i 

ett forum som utbyter kunskap och som 
skapar ett nätverk för nästa generations 
forskare. NDPIA ger också ett visst eko-
nomiskt stöd för att kunna delta i kurser 
och utbildningar som arrangeras natio-
nellt och och lokalt ute i landet.

NDPIA som inrättades 2014 och finan-
sieras av Vetenskapsrådet, koordineras 
av MIMS (Molecular Infection Medicine 
Sweden). Det är ett nationellt forsknings-
centrum som är etablerat vid Umeå Cen-
ter for Microbial Research, UCMR. Syftet 
med MIMS är att stärka svensk forskning 
inom infektionsbiologi. En viktig målsätt-
ning är att knyta unga kliniska forskare 
till MIMS och UCMRs nätverk av fors-
kare. 

Lisa Påhlman, infektionsläkare och 
forskare i Lund, är gruppledare för en 
forskargrupp vid biomedicinskt center, 
BMC, i Lund. Hennes forskningsområde 
handlar om luftvägsinfektioner vid cys-
tisk fibros.

Fredrik Kahn och Lisa Påhlman
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– Det finns en önskan i Sverige att kny-
ta grundforskningen närmare kliniken. I 
dag har jag anslag från vetenskapsrådet, 
via MIMS, för att som kliniker kunna 
forska på halvtid. I anslaget ingår även 
resurser för att anställa en postdoc. Jag 
är skolad i en preklinisk forskartradi-
tion med mycket laborativa metoder och 
tekniker. Nu får jag chansen att som in-
fektionsläkare fortsätta med forskning 
och kan samla in patientmaterial som vi 
sedan analyserar på labbet. Jag försöker 
sammanlänka de kliniska frågeställning-
arna med de prekliniska metoderna, så 
det finns en tydlig translationell kopp-
ling i det jag gör.

Precis som Lisa, arbetar även Fredrik 
Kahn på BMC och har tidigare haft an-
slag av MIMS via Vetenskapsrådet. Hans 
delar sin tid mellan kliniken, labbet och 
uppdraget som studierektor för NDPIA. 

– Jag forskar drygt 40 procent av min 
tid och arbetar kliniskt drygt 40 procent. 
Övrig tid är jag schemaläggare på klini-
ken och administrerar NDPIA.

Hans nuvarande forskningsprojekt 
handlar om att utveckla och utvärdera 
en ny blodmarkör för sepsis. I en livestu-
die på akuten i Lund testas nu markören, 
som är ett heparinbindande protein.

– De studier vi har gjort hittills är lo-
vande och vi hoppas att den här markö-
ren verkligen ska kunna ge en mycket 
bättre och tidigare detektion av sepsis 
hos patienter.

MIMS
MIMS är den svenska noden i det nordiska 
partnerskapet med EMBL, ett europeiskt 
forskningscentrum inom molekylärbiolo-
gi, som finansieras av drygt 20 medlems-
stater, däribland Sverige. 

– En av de första unga internationella 
forskarna som vi i samarbete med EMBL 
rekryterade 2008 var Emmanuelle Char-
pentier, en oerhört värdefull rekrytering 
som har betytt mycket för Umeå uni-
versitet och svensk forskning, säger Åke 
Forsberg, professor och vicedekan för 
forskning vid medicinska fakulteten, samt 
nationell samordnare för NDPIA.

Emmanuelle Charpentier hade tidiga-
re arbetat vid universitet i Wien där hon 
studerade RNA och reglering av gener i 
streptokocker. Vid MIMS fick hon som 
gruppledare möjligheten att fördjupa sin 
forskning, vilket ledde fram till de avgö-
rande upptäckterna för att utveckla ”gen-
saxen”. I de vetenskapliga tidskrifterna 
Nature (2011) och Science (2012) beskrev 
hon de komponenter som ingår i det bak-
teriella immunsystemet CRISPR-Cas9.

Sedan 2015 är Emmanuelle Char-
pentier föreståndare vid Max 
Planck-institutet för infektionsbiologi. 
Men samarbetet med Umeå universitet 
har fortsatt. För två år sedan blev hon ut-
nämnd som hedersdoktor vid medicinska 
fakulteten.

– Hon är ett exempel på den stora  
betydelse internationell rekrytering och 
internationella samarbeten har för Umeå 

universitets utveckling och internatio-
nella position, säger Åke Forsberg.

Tack vare MIMS starka ställning som en 
nationell resurs inom infektionsforskning, 
kan forskarskolan NDPIA dra många för-
delar av de etablerade nätverk som redan 
finns.

– Samtliga medicinska fakulteter är 
med i satsningen, vilken är en styrka då 
vi planerar och arrangerar kurser och 
workshops på olika ställen i Sverige.

Medan MIMS riktar sig till de ledande 
unga och delvis redan etablerade forskar-
na, många med egna forskargrupper, rik-
tar sig NDPIA till forskare tidigt i karriä-
ren (doktorander och postdocs).

– MIMS och NDPIA berikar varandra. 
Och vi ser ju också möjligheter att kunna 
rekrytera nästa generations forskningsle-
dare genom att vi skapar förutsättningar 
för samarbeten och nätverk, säger Åke 
Forsberg.

Han anser att förutsättningarna är goda 
för att MIMS och NDPIA kommer att få 
en viktig roll i Vetenskapsrådets tioåriga 
nationella forskningsprogram om antibio-
tikaresistens.

Eva Nordin 

Forskarskolan NDPIA

Åke Forsberg. Foto: Mattias Pettersson

Fotnot: 
NDPIA även ger stöd till deltagande i 
kurser som anordnas av universiteten 
i landet och SciLifelab.
I samverkan med andra nationella 
nätverk som nationella nätverket i 
infektionsbiologi (NIB) och svenska 
föreningen för mikrobiologi (SFM) an-
ordnar NDPIA nationella nätverksmö-
ten med inbjudna internationella fö-
reläsare. Unga forskare 
inom NDPIA ges även 
möjlighet att presente-
ra sin egen forskning i 
form av korta föredrag 
eller i posterformat. 
Nästa nationella nät-
verksmöte kommer att 
hållas den 14–15 okto-
ber 2019.  

Läs mer om NDPIA 
och kommande kurser 
och aktiviteter på ndpia.se
För mer info om MIMS: mims.umu.se

Antibiotics and Antibiotic Resistance - NDPIA/IBA course -

26-30 November 2018  Hjortviken Konferens, Gothenburg, Sweden

National Graduate School in Infection Biology and Antimicrobials
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Helena Bergsten är underläkare på in-
fektionskliniken vid Danderyds sjukhus 
och forskar om nekrotiserande fasciit 
vid Karolinska institutet.

I november var hon en av 40 deltagare på 
kursen om antibiotika och antibiotikare-
sistens i Göteborg som arrangerades av 
forskarprogrammen NDPIA och IBA.

Kursen i Hjortviken utanför Göteborg, 
samlade ett 40-tal doktorander och post-
docs inom infektionsmedicin och infek-
tionsbiologi.
– Det var verkligen en häftig och intensiv 
kurs. Programmet med världsledande fö-
reläsare var brett, vilket gav både helhets-
perspektiv och djup. Det täckte många 
olika områden och aspekter av antibiotika 
och resistensutveckling och beskrev resis-
tensläget för viktiga patogener som tuber-
kulos, gonorré och enterobakterier. Vi fick 
också en beskrivning av resistensmekanis-
mer för olika antibiotikagrupper som beta-
laktamer, glukopeptider och tetracykliner, 
säger Helena Bergsten.

Helena arbetar till vardags som underlä-
kare och kombinerar sin kliniska tjänst 
med doktorandstudier hos professor Anna 
Norrby-Teglund vid Karolinska institutet.

– Jag driver ett projekt där jag testar 
olika antibiotikakombinationer vid akuta 
hud- och mjukdelsinfektioner. För mig är 
det av stort värde att träffa andra forska-
re som precis som jag funderar över nästa 
steg i forskningsarbetet. Många av oss sit-
ter ensamma på våra kammare och läser 
om varandras arbete. Att kunna träffas i 
verkligheten och utbyta kunskap och er-
farenheter är ovärderligt. Det ger också 
möjligheter att möta personer utanför det 
egna forskningsfältet och exempelvis ta 
del av resistensmekanismer hos bakterier 
som man själv inte forskar på och som är 
lätt att missa om man inte tar del av varan-
dras kunskaper.

På kursen i Göteborg lyftes även områ-
det persistenta bakterier, en subpopula-
tion av celler som går in i ett stadium av 
långsam tillväxt och låg metabolism och 
därmed blir tillfälligt toleranta mot anti-
biotika.

– Under en hel vecka fick jag chansen att ta 
del av experimentella och kliniska projekt, 
men också forskningsprojekt som handlar 
om matematiska modellering av bakterie-
tillväxt samt hur persistenta bakterier kan 
uppkomma under olika typer av antibioti-
katryck. 
 
Helena Bergsten har tidigare deltagit i 
kurser arrangerade av NDPIA. I februari 
förra året bjöd Karolinska institutet in till 
en kurs om bakteriell biofilm. Deltagarna 
fick möjlighet att röra sig mellan labbet 
och föreläsningssalen. 

– Även den kursen var väldigt bra och 
höll en hög nivå. Biofilm är ett ämne som 
verkligen intresserar mig. Det är fascine-
rande hur bakterier kan bygga sköldar av 
komplexa molekyler för att gömma sig 
från immunförsvaret och från antibioti-
ka. Till kursen kunde man även ta med sig 
sina egna favoritbakterier för att mäta hur 
bra de var på att bilda biofilm. Det var en 
häftig kurs.

Eva Nordin 

NDPIA- skapar möjligheter för 
spetsforskning

Helena Bergsten visar bakteriekolonier på en agarplatta, i detta fallet MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus).  
Foto: Linn Johansson 

Forskarskolan NDPIA
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En singeldos täcker 14 dagars behandling
Baktericid effekt
Möjliggör tidig hemgång 

Låg förekomst av biverkningar1,2,3 

För behandling av 
akuta, bakteriella hud- 
och mjukdelsinfektioner
till patienter som behöver flera 
dagars IV antibiotikabehandling
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Då var det nytt år igen och minst halva 
vintern har redan passerat. Hör du till 
dem som har börjat tröttna på kylan 
och letar vårtecken under snön? Nu 
kan vi i alla fall börja se fram emot 
Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte i Jönköping!

Vid det här laget hoppas jag att ni 
ST-läkare har skickat in era ab-
stracts och planerar för att presen-

tera era vetenskapliga arbeten och/eller 
kvalitetsarbeten i Jönköping. 

Alla ST-läkare som får möjlighet att åka 
på Infektionsveckan ska självklart också 
delta i Ungt forum. Det äger rum på tisdag 
förmiddag, innan invigningen och första 
keynote-föreläsningen som ni såklart inte 
vill missa. I år kommer temat på Ungt fo-
rum att vara hud- och mjukdelsinfektio-
ner. Det blir en halvdag med stor bredd 
på föreläsningarna där t.ex. diabetesfoten, 
nekrotiserande fasciit, och atypiska agens 
som orsak till hud- och mjukdelsinfektio-
ner kommer att avhandlas. Ni anmäler er 
i samband med den ordinarie anmälan till 
Infektionsveckan, eller direkt till mig ifall 
ni bara vill delta i Ungt forum och inte res-
ten av vårmötet. 
Till våren, närmare bestämt 8:e april, 
planerar vi i SPUK även att anordna ett 
studierektorsmöte. Vi har bjudit in studi-
erektorerna vid Sveriges infektionsklini-
ker för att diskutera ST-utbildningen och 
utbyta erfarenheter med varandra. Mötet 
är regelbundet återkommande, men nu 
var det två år sedan sist och därmed ef-
terlängtat. Ett flertal diskussionspunkter 
såsom sidotjänstgöringar, jourverksam-
het, handledning och projektarbeten står 
på agendan. Jag hoppas att så många 
kliniker som möjligt kan skicka sina stu-
dierektorer till mötet i Stockholm. Om ni 
som ST-läkare eller handledare vill lyfta 
någon utbildningsfråga till nationell nivå 
får ni gärna skicka med den med era stu-
dierektorer.

Ibland är det svårt att komma på vad man 
ska läsa om under självstudietiden, eller 
att behålla koncentrationen vid sträckläs-
ning av vårdprogram eller artiklar. Då bru-
kar jag tipsa om att gå in på infektion.net 
och leta upp en äldre ST-tenta som man 
inte har skrivit innan. Om inte annat bru-
kar det kunna inspirera till att läsa vidare 

och fördjupa sig inom något område. Nu 
har vi dessutom beslutat att lägga upp rätt-
ningsmallarna till ett flertal äldre ST-ten-
tor så att ni kan skriva tentorna själva och  
sedan jämföra era svar med förslagen i 
rättningsmallen. Jag hoppas att ni kommer 
ha nytta av dem! 

Och som alltid – har ni några frågor, fun-
deringar eller förslag som rör ST-utbild-
ningen, tveka inte att höra av er!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

Yngreläkarspalten

Ett vårtecken 

AADA 12:45 PM
100%

AADA 12:45 PM
100%

AADA
12:45 PM

100%

AADA
12:45 PM

100%



Infektionsläkaren 1 · 19   13

UNGT FORUM
14 MAJ 2019
Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan 
och mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping. 
SILF och SPUK välkomnar alla ST-läkare och underläkare 
inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.

Tema: Hud- och mjukdelsinfektioner
Föreläsare: Cecilia Rydén, Helsingborg. Per Åkesson, Lund. Lars Vesslén, Gävle
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!

Sista ansökningsdag 2019.04.01
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§ 1 Mötets öppnande. 

§ 2 Val av ordförande för mötet.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Val av protokolljusterare.

§ 5 Godkännande av kallelseförfarandet.

§ 6 Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.

§ 7 Information från styrelsen

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018-2019.

§ 9 Rapport från skattmästaren.

§ 10 Revisorernas berättelse gällande 2018 års bokslut.  
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11 Val.
•   Styrelsen.
• Revisorer för verksamhetsåret 2019-2020: 2 ordinarie,  

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

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

Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
•  Val av 1 ledamot till valberedningen.

§ 12 Fastställande av årsavgift för 2019.. 

§ 13 Verksamheten år 2019-2020.

§ 14 Övriga frågor.

§ 15 Mötets avslutande.

Välkomna! 

Jens Eriksson, 
facklig sekreterare

Kallelse till Ordinarie årsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen 

Kallelse till Ordinarie årsmöte för  
Svenska Infektionsläkarföreningen
Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 17.00 - 18.00 på Infektionsveckan i Jönköping

Dagordning
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Välkomna till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte

Välkomna till Infektionsveckan 
och Mikrobiologiskt vårmöte med  
utsikt över Vättern!

Arbetet fortskrider med att ordna  
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt  
vårmöte i Jönköping 14-17 maj 2019. 

Som tidigare har nämnts kommer konfe-
rensen att äga rum på Elmia. Det prelimi-
nära programmet föreligger här bredvid 
och vi är glada över att kunna presentera 
ett brett program som tilltalar olika in-
tressen, både fackmässigt och socialt där 
vi vill göra extra reklam för galakvällen 
på Munksjömagasinet och en magisk af-
ton på kulturhuset Spira. 

Vi uppmanar er alla att gå in på www.
infektionsmikro2019.se för mer infor-
mation och för att anmäla era abstracts. 
Anmälan för deltagare har öppnat, passa 
på att anmäla dig tidigt för att garantera 
ditt önskehotell och slippa den förhöjda  

anmälningsavgiften som gäller fr.o.m. 
april. Som ni alla vet är det reducerad 
avgift för medlemmar i någon av de fem 
arrangerande föreningarna- Infektions-
läkarföreningen, Intresseföreningen för 
infektionssjuksköterskor, Föreningen för 
klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för 
mikrobiologi och Svenska föreningen för 
mikrobiologi. 

Vi ses i maj!

Hälsar organisationskommittéen genom 
Maria Palmérus,  
Verksamhetschef Infektionskliniken 
Anna J Henningsson,  
Medicinskt ansvarig chef Klinisk  
Mikrobiologi

ANMÄLAN
HAR 

ÖPPNAT!

www.infektionsmikro2019.se
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TISDAG 14/5

07.30 Registreringen öppnar   

08.00-10.00 Ungt Forum: Hud- och 
mjukdelsinfektioner  
Moderator: Lena-Ma-
ria Söder 
Lokal: K11

10.00-11.20/11.30 Praktisk workshop: 
Jorden runt på 80 
minuter – en odyssé i 
parasitologi.
Moderator: Jessica 
Ögren
Lokal: Klinisk Mikro-
biologi, Länssjukhuset 
Ryhov (max antal 
deltagare: 50 st)

Workshop Snabb 
odlings-diagnostik.
Moderator: Anna 
Åkerlund
Lokal: K10

Studiebesök på Kli-
nisk mikrobiologi.
Länssjukhuset Ryhov             
(max antal deltagare: 
50 st)

11.30-13.00 Lunch i Restaurang Black & White följt av kaffe med uställarna i Foajén

13.00-14.45 Invigning (13.00-13.15)                                                                                                                                
Keynote 1: Tick-borne diseases                                                                                                                                        
Chair: Anna J Henningsson                                                                                                                                      
Keynote lecturer: Claus-Peter Hunfeld                                                                                                                                         
Participants: Malin Lager, Linda Wass and Randi Eikerland                                                                                                                                 
Hall: Hammarskjöld

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner

15.30-17.00 Symposium: Abdominella infektioner – en 
utmaning för både infektionsläkaren, kirurgen 
och bakteriologen, inkl. sepsis-kvalitetsregister 
Moderator: Jonas Crohnqvist 
Medverkande: Christian Giske, Jonas 
Sundén-Cullberg och Marie-Louise Lydrup                                                                           
Lokal: Hammarskjöld

Symposium: Multiplexpaneler för virusdiag-
nostik  
Moderator: Håkan Janson                           
Medverkande: Annika Allard, Nicklas Sundell                                                                           
Lokal: Rydberg

17.00-18.00 Årsmöte: SILF Årsmöte: FKM Årsmöte: RFM Årsmöte: SFM

18.00- Postersession & Utställarmingel med mat & dryck i Foajén

Infektionsveckan och 
Mikrobiologiskt Vårmöte 
14-17 maj 2019

SILF

ARRANGÖR

MIKRO IFIS SILF & MIKRO SILF & IFISIFIS & MIKRO

Program: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte
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ONSDAG 15/5

07.30 Registreringen öppnar   

07.30-8.15 Ev. frukostseminarium

08.30-10.00 Symposium: Antibiotikadilemman – frågor att 
besvara 
Moderator: Gisela Otto 
Medverkande: Johan Tham och Simon Werner                                                                                                       
Lokal: Hammarskjöld

Fria föredrag: Mikrobiologi                                                                                           
Moderatorer: Håkan Janson,  
Camilla Lagheden och Per-Eric Lindgren
Lokal: Rydberg

10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Foajén

10.45-12.15 Grand Round                                                                                                                                            
Moderator: Anna Fornarve, Maria Palmérus och Syster Görel                                                                                                                                            
Lokal: Hammarskjöld

12.15-13.15 Lunch i Restaurang Black & White

13.15-14.45 Symposium: Vaccination av vanliga vuxna, 
inkl. pneumoni-kvalitetsregister
Moderator: Malin Bengnér
Medverkande: Adam Roth och  
Helena Hervius Askling
Lokal: Hammarskjöld

Symposium: Skit in, skit ut  - om vikten av bra 
provtagning
Moderator: Lena Serrander
Medverkande: Pia Karlsson
Lokal: Rydberg (291)

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Foajén

15.30-17.00 Interaktivt fallseminarium: Infektioner rela-
terade till intravasala katetrar. Nedslag på 
accessteam, diagnostik och behandling. Inkl. 
endokardit-kvalitetsregister 
Seminarieledare: Fredrik Hammarskjöld 
Medverkande: Karin Johansson och Mia Fur-
ebring 
Lokal: Hammarskjöld (1097)

Late breaking news/emerging infections
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Lokal: Rydberg

19.00 Middag

Efterlysning!
Traditionsenligt kommer vi under Infektionsveckan hål-
la en Grand Round med falldragning. Åhörare kommer då 
tillsammans med ett antal modiga mikrobiologer och in-
fektionsläkare på scenen få möjlighet att kommentera och 
tycka till. Har ni något fall på er klinik som ni skulle kunna 
bidra med? Fallen behöver inte nödvändigtvis vara spekta-
kulära utan även avspegla intressanta fall som vi alla kan 
stöta på i vardagen. Alla kliniker i landet uppmanas nu att 
tänka på bidrag. Det vore förstås roligt om någon från er kli-
nik kommer till Infektionsveckan själv och drar fallet med 
hjälp av våra moderatorer, men om ni inte kan/vill detta kan 
annan presentation ordnas. 

Tveka inte att kontakta oss 
för eventuella frågor.

Moderatorer
Grand Round 2019

Anna Fornarve
Anna.fornarve@rjl.se

Maria Palmérus 
Maria.palmerus@rjl.se

Syster Görel
systergorel@gmail.com

Program: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte
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TORSDAG 16/5

07.30 Registreringen öppnar   

07.30-8.15 Ev. frukostseminarium

08.30-10.00 Fria föredrag: Infektion & mikrobiologi                                                                           
Moderatorer: Mia Furbring och Håkan Janson                                                                                 
Lokal: Hammarskjöld

Presentationer av magisteruppsatser
Moderator: Johanna Petersson                                              
Workshop IFIS
Moderator: Maria Berg och Johanna Petersson
Lokal: Rydberg

10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Foajén

10.45-12.15 Justus Ström-föreläsning samt prisutdelning:                                
Klimatförändring och transition av infek-
tionspanoramat i norr - med växter och djur 
på marsch.
Föreläsare: Birgitta Evengård                                                          
Moderator: Mia Furebring
Lokal : Hammarskjöldsalen

Symposium: STRAMA för infektionssjukskö-
terskor 
Moderator: TBA                                                                                          
Medverkande: Andreas Lägermo och Cecilia 
Magnusson
IFIS årsmöte
Lokal: Rydbergssalen

12.15-13.15 Lunch i Restaurang Black & White

13.15-14.45 Keynote 2: The clinical use of next generation sequencing (NGS):  characterization of normal 
flora and mapping of outbreaks
Keynote lecturer: Colin Hill                                                                                                                          
Participants: Jenny Welander, Paula Mölling and Malin
Hall: Hammarskjöld

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Foajén

15.30-17.00 Symposium: Primär handläggning av hemor-
ragiska febrar och MERS
Moderatorer: Anna Grahn och David Ekquist                                       
Medverkande: Robin Jungmar-Ridell                                                                            
Lokal: Hammarskjöld 

Vetenskapliga rapporter baserade på data 
från InfCareHIV
Moderator: Veronica Svedhem
Lokal: K13

17.00-18.00 Årsmöte: Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

18.00-19.00 Sociala aktiviteter

19.00 Middag

SILF

ARRANGÖR

MIKRO IFIS SILF & MIKRO SILF & IFISIFIS & MIKRO

Program: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte
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FREDAG 17/5

07.30 Registreringen öppnar   

07.30-8.15 Ev. frukostseminarium

08.30-10.00 Vetenskapliga rap-
porter baserade på 
data från InfCare 
Hepatit
Moderator: Ola Wei-
land
Medverkande: Ann 
Sofi Duberg/Soo Ale-
man, Martin Kåberg                              
Lokal: K13

Interaktivt fallsemi-
narium: Hot Topics 
from the Tropics 
Seminarieledare: 
Charlotta Rydgård
Lokal: K10

Interaktivt fallsemi-
narium: Ortopediska 
proteser och implan-
tat – dos and don'ts 
Seminarieledare: Bo 
Söderquist och Staf-
fan Tevell
Lokal: K11

Seminarium: Virala 
CNS infektioner - ett 
teamarbete  
Föreläsare: Anna 
Grahn
Erfarenheter från 
Centrum för Vektor-
burna Sjukdomar
Föreläsare: Björn 
Olsen
Lokal: Hammarskjöld

10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Foajén

10.45-12.15 Keynote 3: Primary immunodeficiency – Understanding the burden of the disease                                                                                                                                       
Chair: Per Wågström
Keynote lecturer: Mark Ponsford
Participants: TBA

12.15-13.15 Lunch i Restaurang Black & White

SILF

ARRANGÖR

MIKRO IFIS SILF & MIKRO SILF & IFISIFIS & MIKRO

Program: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte



Mycamine 50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning 
Micafungin. Antimykotikum för systemiskt bruk (J02AX05)

Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax mot Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation eller patienter som förväntas ha neutropeni 
(ANC < 500 celler/µl) under 10 eller fler dagar. Vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre: även behandling av esofageal candidiasis hos patienter där intravenös behandling är lämplig. I beslutet att använda 
Mycamine bör den potentiella risken för utveckling av levertumörer tas i beaktande (se vidare på www.fass.se). Mycamine bör därför endast användas om andra antimykotika inte är tillämpliga. 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra echinocandiner eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en behandlingsperiod om 3 månader eller mer, observerades utveckling av foci av förändrade hepatocyter (FAH) och hepatocellulära tumörer 
hos råtta. Det uppskattade tröskelvärdet för tumörutveckling hos råtta låg ungefär inom området för klinisk exponering. Det går inte att utesluta att denna observation har relevans vid  
behandling av människa. Leverfunktionen ska följas noga under micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv regenerering och möjlig efterföljande levertumörbildning, rekom-
menderas tidig utsättning vid signifikant och ihållande förhöjning av ASAT/ALAT-värden. Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervägande av risk/nytta-förhållandet, särskilt hos 
patienter med svårt nedsatt leverfunktion eller kronisk leversjukdom med preneoplastiska tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros, virushepatit, neonatal leversjukdom eller medfödda 
enzymdefekter, eller för patienter som får samtidig behandling som kan medföra levertoxicitet och/eller genotoxicitet. Micafunginbehandling har associerats med signifikant försämrad leverfunktion 
(förhöjt ASAT, ALAT eller totalt bilirubin > 3 gånger det övre normalvärdet) hos både friska frivilliga och patienter. Hos vissa patienter har allvarligare leversjukdomar, hepatit, eller leversvikt inklusive dödsfall 
rapporterats. Barn < 1 år kan ha en större benägenhet att få leverskada. Anafylaktiska reaktioner: Under behandling med micafungin kan anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, såsom anafylaktisk chock, 
uppträda. Om dessa reaktioner skulle inträffa bör micafungininfusionen avbrytas och adekvat behandling ges. Hudreaktioner: Exfoliativa hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk  
epidermal nekrolys har rapporterats. Patienter som utvecklar hudutslag bör övervakas noggrant och micafunginbehandlingen bör avbrytas om hudförändringarna förvärras. Hemolys: Sällsynta fall av 
hemolys, inklusive akut intravaskulär hemolys eller hemolytisk anemi, har rapporterats hos patienter som behandlats med micafungin. Patienter som utvecklar kliniska eller laborativa tecken på hemolys  
under micafunginbehandlingen bör följas noga för tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan av fortsatt behandling bör utvärderas. Njurpåverkan: Micafungin kan orsaka njurbesvär, njursvikt 
och onormala njurfunktionsvärden vid test. Patienter bör följas noga beträffande försämrad njurfunktion. Interaktioner med andra läkemedel: Samtidig administrering av micafungin och amfotericin 
B-desoxikolat, bör endast ske när fördelarna klart överväger riskerna och under noggrann övervakning av amfotericin B-desoxikolats toxicitet. Patienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakonazol i kombi-
nation med micafungin bör övervakas med avseende på sirolimus, nifedipins eller itrakonazols toxicitet och dosen sirolimus, nifedipin eller itrakonazol bör reduceras om nödvändigt. Pediatrisk population: 
Vissa biverkningar förekom oftare hos barn än hos vuxna patienter.

Biverkningar: Sammanfattning av säkerhetsprofilen: Baseret på erfarenhet från kliniska studier, upplevde totalt 32,2 % av patienterna biverkningar. De mest frekvent rapporterade biverkningarna var  
illamående (2,8 %), förhöjda halter av alkaliskt fosfatas i blodet (2,7 %), flebit (2,5 %, huvudsakligen hos HIV-infekterade patienter med perifer venkateter), kräkningar (2,5 %) och förhöjda ASAT-halter (2,3 
%). Tabell över biverkningar: I nedanstående tabell anges biverkningar per organsystem enligt MedDRA-terminologin. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Beskrivning av utvalda biverkningar: Möjliga allergiliknande symtom: Symtom som hudutslag och stelhet har rapporterats i kliniska studier. En majoritet av dessa var av mild till måttlig intensitet och  
begränsade inte behandlingen. Allvarliga reaktioner (t.ex. anafylaktoida reaktioner, 0,2 %, 6/3028) rapporterades som mindre vanliga biverkningar vid behandling med micafungin och bara till patienter med 
allvarliga bakomliggande sjukdomar (t.ex. framskriden AIDS, maligniteter) som krävde en omfattande samtidig annan medicinering. Leverbiverkningar: Den totala leverbiverkningsincidensen hos patienter 
som behandlats med micafungin i de kliniska studierna var 8,6 % (260/3028). Majoriteten av dessa biverkningar var milda eller måttliga. Vanligast var förhöjt ALP (2,7 %), förhöjt ASAT (2,3 %), förhöjt ALAT 
(2,0 %), förhöjt blodbilirubin (1,6 %) och onormala leverfunktionstester (1,5 %). Ett fåtal patienter (1,1 %, 0,4 % allvarliga) avbröt behandling p.g.a. leverpåverkan. Fall av allvarlig leverfunktionsnedsättning 
var mindre vanliga. Reaktioner vid injektionsstället: Ingen av biverkningarna vid injektionsstället var begränsande för behandlingen. Pediatrisk population: Vissa biverkningar (anges i nedanstående tabell) 
förekom oftare hos barn än hos vuxna patienter. Dessutom sågs förhöjda ALP-, ALAT- och ASAT värden hos barn < 1 år dubbelt så ofta som hos äldre patienter. Den mest sannolika orsaken till dessa 
skillnader var olika bakomliggande tillstånd jämfört med vuxna eller äldre barn i de kliniska studierna. Vid studiestart var andelen barn med neutropeni flerfaldigt högre än motsvarande andel hos vuxna 
patienter (40,2 % barn, 7,3 % vuxna). Detsamma gäller för allogen HSCT (29,4 % respektive 13,4 %) och hematologisk malignitet (29,1 % respektive 8,7 %).

Blodet och lymfsystemet Vanliga: trombocytopeni
Hjärtat Vanliga: takykardi
Blodkärl Vanliga: hypertension, hypotension
Lever och gallvägar Vanliga: hyperbilirubinemi, leverförstoring
Njurar och urinvägar: Vanliga: akut njursvikt, förhöjt blodurea

Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. 
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån.

Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö.

Texten är baserad på produktresumé daterad 07/2018. För ytterligare information, se www.fass.se.

Organsystem Vanliga  Mindre vanliga  Sällsynta Ingen känd frekvens

 ≥ 1/100, < 1/10 ≥ 1/1 000, < 1/100 ≥ 1/10 000, < 1/1 000 (kan inte beräknas från tillgängliga
    data)

Blodet och lymfsystemet leukopeni, neutropeni, anemi pancytopeni, trombocytopeni,  hemolytisk anemi, hemolys disseminerad intravasal koagulation   
  eosinofili, hypoalbuminemi  (DIC)

Immunsystemet  anafylaktiska / anafylaktoida  anafylaktisk och anafylaktoid
  reaktioner, överkänslighet   chock

Endokrina systemet   hyperhidros
  
Metabolism och nutrition hypokalemi, hypomagnesemi,  hyponatremi, hyperkalemi, 
 hypokalcemi  hypofosfatemi, anorexi
  
Psykiska störningar  sömnlöshet, ångest, förvirring
  
Centrala och perifera nervsystemet huvudvärk somnolens, darrningar, yrsel, 
  smakrubbningar
  
Hjärtat  takykardi, hjärtklappning, bradykardi
  
Blodkärl flebit hypotension, hypertension, rodnad  chock

Andningsvägar, bröstkorg och 
mediastinum  dyspné
  
Magtarmkanalen illamående, kräkningar, diarré,  dyspepsi, konstipation
 magsmärtor
  
Lever och gallvägar förhöjda alkaliska fosfataser i blodet,  leversvikt, förhöjda gammaglutamyl-  levercellskada inklusive dödsfal
 förhöjt ASAT, förhöjt ALAT, förhöjda  transferaser, gulsot, gallstas, lever-   
 bilirubinnivåer i blodet (inklusive  förstoring, hepatit,     
 hyperbilirubinemi), onormala lever-    
 funktionstester 
   
Hud och subkutan vävnad hudutslag  urtikaria, pruritus, erytem   toxiska hudutslag, erytema  
      multiforme, Stevens-Johnsons
    syndrom, toxisk epidermal nekrolys
        
Njurar och urinvägar  förhöjd kreatininhalt i blodet,    nedsatt njurfunktion, akut   
  förhöjt blodurea, förvärrad njursvikt  njursvikt
  
Allmänna symtom och/eller  feber, stelhet  trombos vid injektionsstället,
symtom vid administrerings-   inflammation vid infusionsstället,   
stället  smärta vid injektionsstället, perifert   
  ödem   
  
Undersökningar   Förhöjd halt av laktatdehydrogenas
  i blodet
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MYCAMINE® (micafungin)

Fler än 2 miljoner patienter 
världen över har behandlats med

MYCAMINE® sedan 2002*
  

Bredspektrumantimykotikum mot invasiv Candida

* Number of patient days calculated from Kg sold (source: IMS Midas Kg sales - 12/02 to 12/16 /Average daily dose 
 over 14 days recommended treatment (source: product SPCs). Patient treatment length assumed to be 14 days.
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Svensk Förening för Tropikmedi-
cin-och Internationell Hälsa (SFTIH) 
är sedan ett antal år tillbaka med-
lemmar i det europeiska nätverket 
Federation of European Societies for 
Tropical Medicine and International 
Health

För närvarande ingår 16 länder. Mer 
information om nätverket finns på 
www.festmih.eu. En liten del av våra 

medlemsavgifter går till denna organisa-
tion. Den stora uppgiften för FESTMIH är 
att arrangera den europeiska konferensen 
för tropikmedicin och internationell hälsa, 
ECTMIH. I år arrangeras 11th ECTMIH 
den 16 - 20 september i Liverpool. Huvud-
arrangör tillsammans med Festmih, är den-
na gång Royal Society for Tropical Medi-
cine and Hygiene. Konferensen, som har 
inriktning på global hälsa och tropikmedi-
cin, kan varmt rekommenderas, se separat 
annons i detta nummer. Medlemmar i SF-
TIH får 10% rabatt på registreringsavgiften. 

På hemmafronten fortsätter våra tropik-
resenärer att komma hem med olika mer 
eller mindre tropiska sjukdomar. På senare 
år har vi sett många fall av behandlingsre-
sistent giardia, vilket vi kommer få höra 
mer om på tropikmedicinskt fallsemina-
rium på Infektionsveckan i maj, då även 
parasitologisk diagnostik kommer belysas, 
samt några andra aktuella fall - varmt väl-
komna!

Föreningen utlyser även i år stipendium 
till ung forskare, se annons här bredvid. 

Gå gärna in på vår hemsida, www.tro-
pikmedicin.se. Vi tar tacksamt emot bi-
drag både till hemsidan och till TropikNytt 
– t.ex intressanta fall eller andra nyheter 
inom området, både tropikmedicin och 
globalmedicin. Maila mig eller någon an-
nan i styrelsen. 

Vinterhälsningar

Charlotta Rydgård
Ordförande, Svensk förening för 

tropikmedicin och internationell hälsa

TropikNytt

Tropiknytt

AADA 12:45 PM
100%

AADA 12:45 PM
100%

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

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

1) 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 hjälp- 
ämne 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  
Unimedic Pharma Växel +46 (0) 10-130 99 50 www.unimedicpharma.se



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
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är ett bredspektrum antibiotikum (epoxid) som är aktivt mot såväl 
grampositiva som gramnegativa sjukhuspatogener, även MRSA,  
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• Alternativ vid betalaktamallergi
• Inga interaktioner med andra läkemedel
• Ingen korsresistens

1) 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 hjälp- 
ämne 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  
Unimedic Pharma Växel +46 (0) 10-130 99 50 www.unimedicpharma.se
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MEDCOAT® tablettöverdrag är en dragering för tabletter och kapslar som gör tabletten hal, 
välsmakande och därmed mer lättsvald. Dessutom stimuleras salivbildningen och gör tablettintaget 
enklare. MEDCOAT® är lätt att använda för både barn och vuxna. Den 0,2 grams sockerfria drageringen 
innehåller livsmedelsklassade ingredienser och löser snabbt upp sig i ventrikeln4 för att inte förhindra 
läkemedlets frisättning.
MEDCOAT® är ett lämpligt hjälpmedel när det är svårt att svälja tabletter. Finns i tre smaker – citrus, 
jordgubb eller cola, 20 och 50 pack. Förskrivs enkelt via hjälpmedelskort med full subventionering.

Produktinformation och instruktionsfilm hittar du på medcoat.se

▸  98% upplevde att det var lättare att svälja tabletter med 
MEDCOAT® tablettöverdrag2

▸  87% av barnen fick lättare att svälja tabletter med MEDCOAT®3

▸  100% upplevde att MEDCOAT® helt maskerade  
tablettens smak2

▸ Drageringen löser snabbt upp sig i ventrikeln4 och 
har inga kända interaktioner med läkemedel5

Lätt att   

  använda

1. https://tlv.se/download/18.58c3852d1677db1d262ddb9a/1544714041769/bes181213_medcoat_tablettoverdrag.pdf  2. Uloza V, Ulozienė I, Gradauskienė E: 
Arandomized cross-over study to evaluate the swallow-enhancing and taste-masking properties of a novel coating for oral tablets. Pharm World Sci: 2010;32, 
420-3. 3. El Edelbi R, Eksborg S, Lindemalm S. In situ coating makes it easier for children to swallow and tolerate tablets and capsules. Acta Pædiatrica 
2015;104, 956–961 4. Alderborn G, Olsson C. An investigation of the eff ect of a coating applied by the MedCoat coating device on the disintegration time of 
some preparations. Dept of Pharmacy, Uppsala University. Dec 2009. 5. Sjöqvist F, et al. Regarding possible risks for interactions between drugs and substan-
ces in the tablet coating developed by Med Coat. Division of Clinical Pharmacology, Karolinska Institutet. March 2005.

medcoat.se ∙ 036-38 74 70
info@medicanatumin.se

Hjälpen vid
sväljsvårigheter!

nyhet

nyhet

1
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Infektionskliniken vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala och Institutionen 
för Medicinska Vetenskaper (IMV) vid 
Uppsala universitet är sedan ett år 
tillbaka involverade i ett kliniskt och 
vetenskapligt samarbete med en sys-
terklinik vid Vietnams största sjukhus, 
Bach Mai i Hanoi, Vietnam.

Vi vill här dela med oss till övriga 
kollegor i Sverige hur det hela är upp-
lagt och våra erfarenheter så långt av 
samarbetet.

Bakgrund Vietnam
Vietnam, med sina nära hundra miljoner 
invånare, betraktas numer som ett med-
elinkomstland med en årlig tillväxt som 
är högre än Sveriges. Många får det bätt-
re men samtidigt finns stora skillnader 
avseende basala folkhälsoparametrar och 
tillgång till vård om man jämför exempel-
vis stad med landsbygd, kvinnor med män 
samt minoritetsgrupper med den allmän-
na befolkningen. 

Barnadödligheten ligger kring 10 per 
1000 födslar i Vietnam. Bland de utan ut-
bildning, etniska minoriteter och de 20% 
fattigaste når barnadödligheten dock när-
mare 30 per 1000 födslar.

Vaccinationstäckningen är generellt låg 
i befolkningen men varierar med ålders-
grupp och har ett liknande mönster som i 
ovan nämnda grupper. Allmänna vaccina-
tionsprogram startade först på 1980-talet 
men innefattar nu vaccin mot åtta sjukdo-
mar, inklusive Hepatit B och Japansk en-
cefalit. Avseende Mässlingsvaccin uppges 
en täckning på 97% hos barn och ungdo-
mar. Vid ett stort utbrott 2014 insjuknade 
dock 22 000 människor var av 142 dog, 
majoriteten barn. Tetanus är inte helt 
ovanligt och ger om än inte så hög mortali-
tet en betydande belastning på sjukvården 
då det ofta krävs flera veckors intensivvård 
med stor risk för nosokomiala infektioner 
med multiresistenta bakterier.

Sjukvårdssystemet är decentraliserat och 
generellt saknas remisstvång vilket bi-
drar till överbelastning på de större spe-
cialiserade sjukhusen. Överbeläggningar 
är där ett stort problem och det är inte 
ovanligt att 2-3 patienter delar samma 
sjukhussäng. 
I Hanoi finns cirka 70 sjukhus av varie-
rande storlek och inriktning. 

Bach Mai-sjukhuset
Bach Mai-sjukhuset anses allmänt vara 
Vietnams största sjukhus med ca 2500 
bäddar. Det drivs under Hälsoministeriet 
och är även ett undervisningssjukhus 
med nära koppling till Hanoi Medical 
University. Svåra och specialiserade fall 
remitteras hit från hela norra Vietnam. 

Sjukhuset grundades 1911 och hade då 
primärt ansvar för smittsamma sjukdo-
mar. Idag erbjuder Bach Mai avancerad 
sjukvård inom många specialiteter. Man 
har cirka 25 så kallade satellitsjukhus 
runt om i norra Vietnam som man med 
en form av rotationssystem förser med 
specialister under perioder av 1-2 veckor 
för att säkra vårdkvaliteten även på pro-
vinsnivå. Man har också regelbundna tel-
ekonferenser med regionen.

Bach Mai har en speciell ställning i 
folks medvetande då det utstod svåra 
bombningar under de så kallade Jul-
bombningarna 1972. Stor skada uppstod 
och drygt trettio läkare, sköterskor och 
patienter dödades.

Lika och olika  
– Uppsalas infektionsklinik i unikt 
samarbete med Bach Mai-sjukhuset, 
Hanoi.

Undervisningsrond för studenter på infektions-IVA varje tisdag.  
Hanoi, våren 2018.

Uppsalas infektionsklinik i samarbete med Bach Mai-sjukhuset, Hanoi.
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Morgonrapport

”Läkaren skall vara som en god moder” – Ho Chi Minh.

”Det här samarbetet är viktigt inte bara 
för vår klinik utan för hela sjukhuset. 
Bach Mai expanderar nu och priorite-
rar att fördjupa kontakter med inter-
nationella partners. Sverige är starkt 
inom forskning och utbildning och 
med våra historiskt goda relationer 
finns stora möjligheter att lära av var-
andra” 

– Do Duy Cuong

Do Duy Cuong (som är klinikchef  
och disputerad vid KI inom HIV).

Uppsalas infektionsklinik i samarbete med Bach Mai-sjukhuset, Hanoi.
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Infektionskliniken vid Bach Mai består av 
120 sängplatser fördelade på två stora av-
delningar samt en egen intensivvårdsen-
het där de svåraste fallen vårdas. Man kan 
där respiratorvårda patienter och ge ex 
inotropi vid svår sepsis. Dock förekommer 
det att man flyttar patienter till allmänna 
IVA, med runt 100 platser.
Som nämnts tidigare är beläggningsgraden 
ofta 150% men kan under perioder uppgå 
till närmare 400 %, senast under den stora 
Dengue-epidemin 2017.

Det dagliga kliniska arbetet liknar i stort 
det på en svensk infektionsklinik. Dagen 
börjar med en morgonrapport som förbe-
retts av läkarstudenter under natten och 
presenteras översiktligt med Powerpoint. 
Handläggningen diskuteras livligt och det 
är högt i tak. Därefter vidtar rond på av-
delningarna samt sedvanligt avdelnings-
arbete. Efter lunch och en tupplur (!) fylls 
eftermiddagarna med möten, mottagning, 
falldiskussioner, behandlingskonferenser 
och vetenskapliga seminarier. Då Bach 
Mai är ett undervisningssjukhus finns all-
tid läkar- och sjuksköterskestudenter när-
varande. 

Man har ett primär- och bakjourssystem 
dygnet runt men däremot inte resurser för 
någon strukturerad konsultverksamhet 
gentemot andra kliniker.
Vanliga diagnoser är pneumoni, CNS-in-

fektion och sepsis liksom i Sverige, men 
också hepatiter, AIDS med opportunis-
tiska infektioner, denguefeber, melioidos, 
scrub typhus, tetanus etc. Trots stora 
framgångar i bekämpandet av tuberkulos 
är det fortfarande  vanligt förekommande. 
Därtill enstaka fall av rabies och malaria. 
Framgångsrika program mot malaria har 
gett upphov till en närmast svensk situ-
ation där fallen är få och upplevs som 
närmast exotiskt. Majoriteten utgörs av 
importfall hos hemvändare från utlandsar-
bete i Afrika. En av de vanligaste orsakerna 
till samhällsförvärvad sepsis och meningit 
är Streptococcus suis efter intagande av 
bristfälligt tillrett griskött eller blod.

Infektionskliniken är inrymd i gamla och 
slitna lokaler utan tillgång till enkelrum, 
vilket så klart försvårar arbetet med smitt-
samma sjukdomar.  Antibiotikaresistens 
är också utbredd med MRSA (utgör 60-
70% av stafylokocker i blododlingar) och 
hög förekomst av karbapenem- och i vissa 
fall även kolistinresistenta gramnegativer. 
Detta gör att den empiriska behandlingen 
för svårt sjuka patienter med nödvändig-
het blir bred och skapar en ond cirkel av 
överförbrukning. Vissa restriktioner finns 
och för att använda kolistin krävs chefslä-
karens godkännande. Vid svårartad resis-
tens kallar man till knäckrond med mikro-
biologer.

Samarbetet
Mats Lindeborg, som är infektionsläkare 
på Akademiska sjukhuset, har sedan som-
maren 2017 bott i Hanoi och på deltid aus-
kulterat på Bach Mai-kliniken. 

Under hösten 2017 började vi diskutera 
möjligheten till samarbete mellan klini-
kerna, vilket båda klinikchefer – Fred-
rik Sund respektive Do Duy Cuong - var 
mycket positiva till. Susanne Strömdahl 
– som sedan tidigare bedriver forsk-
ningsprojekt i samarbete med Bach Mai/
HMU - samt Ämnesområdesgruppen för 
Tropiksjukdomar har varit drivande part 
i Uppsala. 

Sedan 2014 har Uppsala universitet ock-
så ett representationskontor i Hanoi som 
har  samarbeten med lärosäten även i 
Hue och Ho Chi Minh City inom olika 
vetenskapsområden samt stort kontakt-
nät, vilket har varit mycket värdefullt. Nu 
ansluter också fler svenska universitet, 
och kontoret kan i framtiden bli en sam-
lande kraft för akademiskt utbyte mellan 
Sverige och Vietnam.

Under våren 2018 besökte Susanne 
Strömdahl och mikrobiologen Lovi-
sa Ivarsson Hanoi under en vecka och 
tog då del av ett program bestående av 
klinisk auskultation, vetenskapliga se-
minarier samt studiebesök bl a på IVA, 

Diskussion under rond. Dr Cuong, Dr Chi och vice klinikchef Dr Trá.

Uppsalas infektionsklinik i samarbete med Bach Mai-sjukhuset, Hanoi.
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mikrobiologen, Nationella Lungsjukhu-
set samt Referenslaboratoriet för TB.  
Susanne stannade ytterligare två veckor 
för randning med tropikmedicinsk inrikt-
ning inom ramen för sin ST. Det hela blev 
väldigt lyckat och ett bra startskott för 
samarbetet. 

Under hösten 2018 reste Dr Tran Hoang 
Long och Dr Do Van Thanh från Hanoi till 
Uppsala för en veckas besök. De gästande 
doktorerna deltog i ronder, konsult-verk-
samhet och mottagning. Man gjorde 
studiebesök på mikrobiologen, Uppsala 
Zoonosis Science Center och träffade re-

presentanter för STRAMA som berättade 
om vårt arbete för att motverka spridning 
av antibiotikaresistens. Veckan innehöll 
också ömsesidiga seminarier med ämnen 
som sepsis, HIV, handläggning av Dengu-
efeber, CNS-infektioner i Sydostasiatisk 
kontext, antibiotikaresistens, vårdhygien 
samt en historisk återblick på hur infek-
tionskliniken i Hanoi begränsade utbrot-
tet av SARS med 63 vietnamesiska fall 
2003. 

Under veckan genomfördes  även ett 
pilottest med falldiskussion via länk, vil-
ket blev ett uppskattat inslag.

Dr Long föreläser om handläggning av 
Denguefeber (Uppsala, hösten 2018).

Uppsaladelegationen

Dr Thanh och Dr Long med Tropikgruppen i Uppsala, hösten 2018. 

”Jag är mycket imponerad av det 
jag sett här under vårt besök. Sättet 
man arbetar på och viljan att både 
dela med sig av och ta del av kun-
skap. Detta är också en mycket in-
tressant och dynamisk region med 
ett brett panorama av gamla och 
nya infektionssjukdomar” 

– Professor Björn Olsen

Uppsalas infektionsklinik i samarbete med Bach Mai-sjukhuset, Hanoi.
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Aktiviteterna under 2018 har huvudsak-
ligen finansierats via medel från Uppsala 
Universitets andel av TRAC (Training and 
Research Academic Collaboration) – ett 
samarbetsprojekt mellan svenska och viet-
namesiska universitet som pågått sedan 
2015 men som nu löper ut.  Framöver är 
planen att huvudsakligen samverka via 
länk med exempelvis gemensamma fall-
diskussioner, kliniska föreläsningar och 
vetenskapliga seminarier. 

Forskning
Sedan tidigare bedriver Susanne Ström-
dahl ett forskningssamarbete med Hanoi 
Medical University och Bach Mai inom 
HIV med fokus på epidemiologi och kart-
läggning av co-infektioner i Bach Mai’s 
hiv-kohort på cirka 4000 patienter. Under 
senaste året har en doktorand registrerats 
och en masterstudent i global hälsa och 
en läkarstudent har genomfört sina exa-
mensarbeten inom projektet vilket stärkt 
samarbetet ytterligare. 

Bach Mai-sjukhuset har under somma-
ren-hösten 2018 deltagit i en Dengue-
studie i samarbete med Docent Johanna 
Lindahl från Uppsala universitet, som är 
stationerad i Hanoi, har två lokala dokto-
rander registrerade vid UU och forskar på 
vektorburna sjukdomar.

Vid besöket i Uppsala i oktober identifie-
rades flera möjliga gemensamma forsk-
ningsstudier och nu i januari 2019 besökte 
professor Björn Olsen och Åke Lundqvist 
Hanoi. Samtalen har då fördjupats och 
konkretiserats med berörda parter.

Framtiden
Infektionskliniken vid Bach Mai befin-
ner sig i en expansions- och omorgani-
sationsfas där man kommer att flytta till 
modernare lokaler och skapa ett ”center 
of excellence” inom infektions- och tro-
pikmedicin. Personalstyrkan och antalet 
vårdplatser kommer att fördubblas. Kli-
nisk utbildning och forskning inom områ-
det kommer att ytterligare förstärkas. 
Vi ser med spänning fram emot detta och 
hoppas på fortsatt gott samarbete mellan 
våra kliniker.

Mats Lindeborg
Susanne Strömdahl

Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset

”Infektionsspecialister är unika i så 
motto att vi behöver ha kunskap om epi-
demiologi samt utredning och klinisk 
handläggning av många globalt förekom-
mande sjukdomar. 

Jag tror att det vi gör nu kan vara ett av 
många sätt att öka kunskap och hålla oss 
uppdaterade på kliniken. Dessutom har 
vi möjlighet att ge något tillbaka, så att 
det blir positivt för båda parter” 

– Mats Lindeborg

”Samarbetet hjälper oss att bättre förstå 
en del av infektionspanoramat vi sällan 
ser kliniskt i Sverige, samt fördjupad för-
ståelse för de epidemiologiska och soci-
ala determinanterna bakom. Bach Mais 
personal har generöst delat med sig av 
sin kunskap och erfarenhet. En viktig 
del är att utbytet är bilateralt och det var 
lika lärorikt och roligt att få besök av Dr 
Thanh och Long hos oss vid Akademiska 
då även hela vår klinik fick ta del av pro-
grammet” 

– Susanne Strömdahl

Susanne Strömdahl och Mats Lindeborg framför sjukhusets  
”Uppsalakontor”.

Uppsalas infektionsklinik i samarbete med Bach Mai-sjukhuset, Hanoi.
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SLIPI´s XI:e
Immunbristmöte

4-6 september
2019

Strömstad

PID= Primary ImmunoDeficiency

All anmälan sker via webben på

www.slipi.nu
Deltagaravgift
Fram till 1 juni 5 800 SEK exkl. moms, efter 1 juni 6 800 SEK exkl. moms. Sista anmälningsdag är den 15 juli 2019
I deltagaravgiften ingår Konferensavgift , 2 övernattningar samt måltider från onsdag lunch till fredag lunch

VÄLKOMNA

Nicholas Brodszki, Vanda Friman, Jenny Lingman-Framme, 
Anna-Carin Norlin, Åsa Nilsdotter, Karlis Pauksens, Ola Winqvist

Onsdag 4 september
09.30-14.00 Registrering
14.00-15.00 CVID Klaus Warnatz, Freiburg
15.00-15.30 Vaccination vid immunbrist Karlis Pauksens
16.00-17.30 Who needs immunoglobulins? Fallpresentationer med paneldiskussion

Klaus Warnatz, Anna-Carin Norlin, Jenny Lingman Framme, 
Karlis Pauksens , Nicholas Brodszki, Åsa Nilsdotter, Vanda Friman

Torsdag 5 september

08.30-09.30 GENetik och PID Asbjørg Stray-Pederson, Oslo
09.30-10.00 GenETIK och PID Niklas Juth, Stockholm
10.30-11.30 Falldiskussioner med mentometerfrågor Åsa Nilsdotter, Ola Winqvist
11.30-12.15 10 viktiga vetenskapliga publikationer sedan föregående SLIPI möte

Jenny Lingman Framme
13.15-15.00 Hud och PID Kristina Eriksson, Hanna Brauner, Vanda Friman
15.30-16.00 Komplementbrist (Europeiska riktlinjer) Nicholas Brodszki
16.00-17.00 SLIPI Årsmöte

Fredag 6 september

08.30-09.20 Burden of Infection in Antibody Deficiencies Stephen Jolles, Cardiff
09.25-10.00 NK celler vid HLH och PID Yenan Bryceson
10.20-10.40 PIDCARE & Hälsodagboken Susanne Hansen
10.40-11.00 Neonatal screening Nicholas Brodszki
11.00-11.30 Hereditärt angioödem Patrik Nordenfeldt

Program
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ST-projekt om rationell antibiotika-
användning på Världens tak
Längtan tillbaka till Nepal har egent-
ligen aldrig avtagit sedan mitt första 
besök, då som läkarstudent, för nio år 
sen. Återkommande resor har följt un-
der senaste åren och gett bestående 
relationer med personal på plats och 
insikt i bland annat leprasjukvård och 
glesbygdsmedicin.
 
Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, 
utan kust, insprängt mellan Kina och In-
dien. Landet har tre gånger större befolk-
ning än Sverige på ett område stort som 
en tredjedel av Sverige. Trots stora soci-
ala framsteg under senaste decennierna 
(bland annat en reduktion av barnadöd-
lighet (under 5 års ålder) med 70 % under 
senaste 20 åren) ligger landet långt efter 
ekonomiskt och är ett av de fattigaste län-
derna i Asien. Samtidigt är landet rikt på 
skönhet; åtta av världens tio högsta berg 
finns här, och dessa lockar mängder av tu-
rister varje år.

Med medel från Göran Sterners Resesti-
pendiefond, fick jag under den gångna 
hösten förmånen att för tredje gången 
besöka Okhaldhunga Community Hospi-
tal, som ligger i östra Nepal. Denna gång 

handlade resan om att följa upp det ve-
tenskapliga ST-arbete som jag påbörjade 
sommaren 2017. Det blev några fina veckor 
i Okhaldhunga med lite kyliga morgnar, 
men närmast svensk sommartemperatur 
om dagarna. Utanför huset mognade citro-
ner och på fälten runtom pågick risskör-
den.

På sjukhuset, med sitt upptagningsom-
råde på ungefär 250 000 invånare, var det 
spännande dagar. Patienter kommer lång-
väga p.g.a. bland annat trauma, brännska-
dor och inte minst infektioner. Patientflödet 
ökar tydligt för varje år. Sjukhuset har fun-
nits sedan 60-talet, men har under senaste 
åren med hjälp av pengar från norskt mis-
sionsarbete genomgått en total ombyggna-
tion som senaste året kunnat färdigställas. 
Det har blivit väldigt fint! En av de senaste 
tillgångarna är en anläggning för syrgas-
produktion. Jag fick se en hel del patien-
ter med tuberkulos och även fall av visce-
ral leishmaniasis och neurocysticercos. 

Vid mitt föregående besök sommaren 2017 
var jag traineeläkare för Skandinaviska Lä-
karbanken. Förutom tiden jag spenderade 
på barnavdelningen som del i min pedi-
atrikrandning, tillbringade jag också en 
del tid på det då nyligen uppstartade mik-

robiologiska laboratoriet. Där samman-
ställde jag 18 månaders urinodlingsfynd 
och i tillägg även resistensmönster hos 
E.coli i dessa urinodlingar. Vi fann att Ci-
profloxcinresistensen hos E.coli i urinod-
lingar var runt 45%, vilket är i paritet med, 
eller lägre än de rapporterade siffror som 
ses i studier från andra labb i Nepal (Sha-
kya et al 2012; Bhatt et al 2013). Kvaliteten 
på metodologin för resistensbestämning 
behöver dock stärkas innan resistenssiff-
rorna från Okhaldhunga är helt pålitliga. 
Jag höll en efterföljande föreläsning för lä-
kargruppen och för ”community medical 
assistants” med rekommendationer om att 
sluta behandla asymtomatisk bakteriuri 
(förutom hos gravida) samt att använda 
nitrofurantoin mot cystit hos båda män 
och kvinnor. 

 Jag har nu vid besöket i höstas (16 må-
nader senare) sammanställt både resis-
tensmönster och förskrivningsmängd 
för perioden sedan föreläsningen ägde 
rum – och arbetet verkar ha gett gläd-
jande positiv effekt! Förskrivningen av 
Ciprofloxacin på sjukhuset har minskat 
med 57 % på ett år (från över 18000 till 
mindre än 8000 tabletter/år). Nitrofur-
antoinförskrivningen har ökat tydligt 
(från ca 1500 till 3500 tabletter/år).  

Rapport av Göran Sterners Resestipendium
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Under sista veckan av min vistelse höll jag 
en ny presentation om antibiotikaresistens 
och återkopplade förskrivningssiffrorna 
till personalen på sjukhuset.

Övervakningen av resistensnivå inklu-
derar nu inte bara E.coli i urinodlingar, 
utan även Staphylococcus aureus i all-
mänodlingar. Laboratoriepersonalen har 
fått instruktioner och kommer att skriva 
in och skicka över samtlig insamlad resi-
stensdata till mig en gång per år framöver. 
Jag kan då (efter deras önskemål) göra da-
tan överskådlig med diagram så att de kan 
presentera den för läkargruppen på sjuk-
huset, och förhoppningsvis kan det stärka 
laboratoriepersonalens roll. 

Utöver mitt ST-arbete med resistensö-
vervakning och antibiotic stewardship 
har jag även fått möjlighet att engage-
ra mig i några andra spännande projekt 
inom klinisk bakteriologi på sjukhuset. 
Däribland en undersökning av hur stor 
andel av patienterna som tar antibioti-
ka innan de kommer till sjukhuset (köpt 
utan recept på lokal ”medical shop”) och 
vilken typ av antibiotika det rör sig om. 
En hög och knappt reglerad Cefalospori-
nanvändning är en stor utmaning i Nepal.

Innan jag lämnade blev det en gryningstur 
upp till en närliggande by som heter Pa-
tale varifrån vi fick fantastisk utsikt över 
Mount Everest och omgivande toppar (se 
bild)
Stort tack för förtroendet att ha fått Göran 
Sterners Resestipendium.

Jakob Altgärde 
ST-läkare Infektionskliniken i Jönköping

De röda byggnaderna är Okhaldhunga Community Hospital

Presentation av förändrad förskriv-
ningsmängd av olika antibiotika, här 
Nitrofurantoin.

Rapport av Göran Sterners Resestipendium
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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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”Åren i Kenya har satt djupa spår 
i mig, har fått erfarenheter jag  

inte vill vara utan”
I cirka 50 år arbetade Sven Åke Hed-
ström som infektionsläkare. Han har 
bedrivit forskning, skrivit vetenskap-
liga publikationer och böcker, varit 
forskningsledare på Astra Clinical Re-
search och i perioder tillbringat över 
tio år i Kenya som jeepläkare.

I boken ”En vanlig läkares vardag” 
berättar han om sina erfarenheter och 
ett rikt yrkesliv som bitvis varit turbu-
lent och omfattat såväl besvikelser och 
motgångar som överraskningar och 
framgångar. 

Det har gått knappt nio år sedan Sven Åke 
Hedström slutade arbeta aktivt som läka-
re och 20 år sedan han gick i pension och 
lämnade chefstjänsten på infektionsklini-
ken i Halmstad. 

Direkt efter sin pensionering 1999 bör-
jade han dock smida nya planer.

– Genom åren har jag sett många tragis-
ka öden när mycket aktiva personer plöts-
ligt slutar att arbeta och känner att de inte 
längre har en funktion att fylla. Det kan 
leda till nedstämdhet eller för tidig död. 
För mig har det varit viktigt att fortsätta 

vara aktiv och engagerad och hålla krop-
pen och intellektet igång.
Mellan 2000 och 2010 arbetade Sven Åke 
Hedström som jeepläkare i Kenya på upp-
drag av Rotary Doctors Sweden. Det blev 
totalt 12 tjänstgöringsresor, sex veckor 
per tillfälle. 

– Arbetet innebar att komma ut till 
avlägsna byar med personal, utrustning 
och läkemedel för att bedriva en allmän-
läkarmottagning. Genom åren träffade 
jag cirka 9 000 patienter, förutom möten 
med alla dem som kom för förebyggan-
de åtgärder. Cirka två tredjedelar av alla 
diagnoser utgjordes av olika infektioner. 
Malaria dominerade. Även luftvägsin-
fektioner, ögon- samt svåra hud- och 
mjukdelsinfektioner var mycket vanliga. 
Många barn var drabbade av inälvsparasi-
ter. Utbildningsvärdet var stort och det är 
stimulerande att man med så enkla medel 
kan klara så pass mycket, vi kunde hjälpa 
cirka 80 procent av dem som kom till våra 
mottagningar.

Personligen, menar Sven Åke, har åren 
i Kenya varit fantastiskt givande, även om 
det också var svårt många gånger. 

– Ibland var det förfärligt. Då fick jag 
avbryta arbetet och gå ut och ta frisk luft 

och titta på naturen. Åren i Kenya har satt 
djupa spår i mig och jag har fått erfaren-
heter som jag inte skulle vilja vara utan.

62 år tillsammans
Med på resorna var även Sven Åkes fru, 
Kerstin, som hastigt gick bort under en 
resa till Nya Zeeland 2017. De hann upple-
va 62 år tillsammans.

– Det var såklart en chock. Vi var på ett 
Rotaryutbyte när hon drabbades av en st-
roke och hon dog på ett sjukhus därnere, 
omgiven av nära och kära. Det är ingen en-
kel sak att genomgå ett så omfattande sor-
gearbete. Kerstin lämnade efter sig dag-
böcker som jag läste efter hennes död. Det 
blev en slags bearbetning som mynnade ut 
i ett bildspel, en slags sammanställning av 
hennes liv, och som visades i samband med 
hennes begravning.

Under flera av resorna till Kenya deltog 
Kerstin i vardagliga rutinarbeten. Under 
sin yrkeskarriär hade hon arbetat som la-
boratorieassistent. I Kenya lärde hon sig 
att lägga förband, tvätta sår och vara till-
gänglig för patienter i svåra situationer. 

– Hon gjorde ett fantastiskt arbete och 
fick en utmärkelse av Rotary International 
för sina insatser. Vi var ett team, hon och jag. 

Sven Åke Hedström

Sven Åke Hedström



Infektionsläkaren 1 · 19   35

Efter att Sven Åke slutat som jeepläkare 
var han fram till juli 2014 ordförande för 
Rotarys läkarbank, vilket innebar en hel 
del planeringsarbeten, utbildning och ad-
ministrativa resor till Kenya.

– Fram till 2004 arbetade jag några 
gånger som semestervikarie i Gävle och 
Östersund. Men allt har ett slut och un-
der min yrkeskarriär har sjukvården ge-
nomgått stora förändringar. På ett sätt 
var det enklare förr, det gick snabbare 
och lättare. Vi hade en tätare kontakt med 
patienterna och tillgängligheten var stör-
re. I dag ramlar många patienter mellan 
stolarna och det är ofattbart mycket ad-
ministration och dokumentation. Mycket 
är krångligare i dag än vad det var förr.

Läkarexamen 1964
Det är en kall och vacker decemberdag. 
Klockan är bara två på eftermiddagen, 
men det är redan mörkt ute. Senare ska 
Sven Åke spendera kvällen på Liseberg 
och besöka julmarknaden tillsammans 
med en vän.

– Livet går trots allt vidare. Jag för-
söker vara nyfiken och se framåt. Det är 
fortfarande mycket jag skulle vilja upp-
täcka. Målet är att se fler länder och resa 
lite mer.

Sven Åke berättar med ett leende att han 
haft lyckan att träffa en ny kvinna som 
har blivit en kär vän och som han gärna 
spenderar sin tid med. 

– Vi trivs så ofantligt bra tillsammans 
och vi har liknande värderingar och in-
tressen. Det är väldigt kul.

Intervjun äger rum på Hotel Eggers 
och på bordet framför oss ligger boken 
”En vanlig läkares vardag”. Den utkom 

2016 och bygger på decennier av dag-
boksanteckningar. Redan 1955 började 
Sven Åke att skriva dagbok.
– Jag tycker om att skriva och egentligen 
var bokprojektet ett sätt att inför nära och 
kära berätta om vad som hänt i mitt yr-
kesliv. När min fru läste manuset tyckte 
hon att det var väldigt roligt att 

läsa det. Det är trots allt mycket som 
hinner hända under ett helt liv. 

Hur sammanfattar man en 35-årig yr-
keskarriär som infektionsläkare och en-
gagemang i undervisning, fackliga frågor, 
forskning, föreläsningar, uppdrag för lä-
kemedelsindustrin samt produktion av 
läroböcker?

På drygt 140 sidor tecknar Sven Åke 
en fascinerande karriär som bestått av 
många olika delar och som bitvis varit 
turbulent och omfattat såväl besvikelser 
och motgångar som överraskningar och 
framgångar. 

Boken tar avstamp i 1950-talets Sverige. 
Sven Åke växte upp i Falkenberg i en ar-
betarklassfamilj. 

– Min mamma var hemma med oss 
barn, även om hon drömde om att bli 
sjuksköterska. Och min pappas högsta 
önskan var att jag skulle bli civilingenjör 
och ta över hans mekaniska industri. Jag 
var tidigt intresserad av att studera och 
ville något mer. Efter gymnasiet läste jag 
kemi på Lunds universitet med tanke på 
biokemi. 

Olika omständigheter gjorde att han till 
slut valde den medicinska banan och sök-
te läkarlinjen vid Lunds universitet. Efter 
läkarexamen 1964 var siktet inställt på att 
bli barnläkare. 

Bataljonsläkare för FN
I januari 1965 fick han möjlighet att ar-
beta för FN som bataljonsläkare i Gaza. 
Resan dit tog cirka tre dagar.

– Vi flög dit med propellerdrivna flyg-
plan från Stockholm, via den amerikan-
ska flygbasen i Frankfurt am Main. Där 
övernattade vi och fortsatte sedan till 
Pisa för ytterligare en övernattning. Vi 
landade även i Pireus i Grekland för 
lunch och fortsatte sedan till slutpunk-
ten Rafah för vidare bilfärd till Gaza.

Förhållandena i Gaza var redan då för-
färliga med primitiva flyktingläger med 
omänskliga miljöer. Barndödligheten var 
hög: 13,4 procent jämfört med 1,5 procent 
i Sverige.

– Vid studiebesök på ett sjukhus i Gaza 
låg patienter i stora salar och det var 
vanligt med vårdrelaterade infektioner. 
Patienter med vattkoppor lades tillsam-
mans med andra patienter. Diarré, ut-
torkning, difteri, lunginflammation, luft-
rörskatarr var vanligt.

Till uppdraget hörde även ökenturer. 
Tillsammans med en bataljonstandlä-
kare reste Sven Åke med jeep långt in i  
öknen, cirka fem mil från Rafah. Beho-
ven var stora, inte minst i beduinlägren;  
patienterna led av tandsjukdomar, stro-
ke, astma, hjärtsjukdomar och parasit-
sjukdomar. 

Innan han reste iväg till Gaza hade 
han frågat chefen för infektionskliniken i 
Lund, Karl Emil Thulin, om möjligheten 
att påbörja ett års randutbildning i infek-
tionsmedicin. 

– Jag hade egentligen siktet inställt på 
att bli specialist i pediatrik och såg rand-
utbildningen i infektionsmedicin som en 

Sven Åke Hedström
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chans att fördjupa mina kunskaper och 
på sikt kunna jobba utomlands.

Väl tillbaka i Sverige påbörjade han sin 
randutbildning. Familjen bodde i närheten 
av sjukhuset, vilket var en förutsättning 
för att klara jourarbetet. Det fanns vid 
den här tiden inget jourrum, inte heller 
någon akutmottagning.

– Men ytterdörren till mottagningsde-
len var oftast olåst på kvällarna och det 
var inte ovanligt att hitta en patient på 
väntrumssoffan när man kom till kliniken 
under jourtid.

Sven Åke blev kvar på infektionsklini-
ken och rapporterade 1966 om de tre för-
sta gasbrandsfallen på kliniken, orsakade 
av Clostridium welchii, som behandlades 
med hyperbar syrgas (HBO).

– Patienterna andades under övertryck 
ren syrgas som i hög halt gick ut i den in-
fekterade vävnaden och avdödade de sy-
rekänsliga bakterierna.

Han släppte dock inte tanken på 
barnmedicin och vikarierade en tid på 
Flensburgska barnsjukhuset i Malmö. 
Jourpassen var tunga och han fick möta 

ovanliga sjukdomar, som patienter med 
diagnoserna ”Cri du chat” och Tay-Sachs 
syndrom.

Forskningsintresset tar vid
I slutet på 60-talet togs de första stegen in 
på forskningens område.
Sven Åke genomförde djurexperimentella 
studier. 

– Jag lärde mig bland annat osteomyelit-
metoden med spongostan på kaniner på 
ortopedens experimentallabb i Malmö och 
forskade om osteomyelit orsakad av S. au-
reus och behandling med HBO.

Sven Åke kom tillbaka till infektionskli-
niken i Lund som underläkare, samtidigt 
som Hongkong-influensan härjade och 
Du-reformen infördes i Sverige 1967. 

Sven Åke blev specialist i infektions-
medicin 1973 och hade alltmer fokuserat 
på klinisk forskning. Förutsättningarna var 
dock tuffa; det fanns ingen tid avsatt för be-
talt forskningsarbete.

– Det var tufft och mycket av forskning-
en fick göras på kvällar och helger, vilket 
var en påfrestning för familjen. 

Han disputerade 1974 på en avhandling 
om ”Kronisk stafylokockosteomyelit med 
speciell hänsyn till bakteriologi, serologi 
samt antibakteriell behandling och prog-
nos”.

– Jag undersökte bland annat samspe-
let mellan S. aureus och lipider och fann 
bland annat att stafylokockerna inkorpo-
rerade fettsyror. Det var senare spännande 
att se en metamorfos som stafylokockerna 
genomgick vid odlingar i lipidmiljöer.

Han fortsatte med stafylokockforsk-
ningen och kunde 1978 beskriva de första 
fallen av ”bollspelarsepsis”. Det drabbade 
i huvudsak elitspelare i hand- och fotboll 
på elitnivå.

– Jag samlade in ett 30-tal fall och före-
läste om bäckenosteomyelit med sepsis, 
orsakad av S. aureus. Bilden av infektionen 
kunde sammanfattas som ett syndrom. 
Patienterna insjuknade i hög feber och 
ofta frossa, smärtor i bäckenområdet och 
nedre delen av buken. Behandling med 
antibiotika var framgångsrik, men rehabi-
literingen lång.

Sven Åke Hedström
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AIDS
Före disputationen reste Sven Åke på en 
studieresa till Tanzania. På universitets-
sjukhuset i Dar es Salaam såg han ett stort 
antal svårt sjuka patienter med en sjuk-
domsbild som Sven Åke, flera år senare, 
insåg stämde väl överens med AIDS.

– Därför började jag fundera på samban-
det mellan smittkoppor och HIV och om 
det kunde vara så att smittkoppor hade 
hållit HIV i schack före 1974.

Möten med patienter i den kliniska var-
dagen väckte även andra hypoteser. På ett 
sjukhus i Mwanza i Tanzania såg han ett 
flertal patienter på akuten med ofantli-
ga pyomyositer i lårmusklerna. Många av 
dem kom från fängelser där de fick jord-
nötter och vatten som enda föda. 

– Det väckte min nyfikenhet och jag fun-
derade på om fettämnen från jordnötter 
kunde ha betydelse för att så många leu-
kocyter bildade en pyomyosit, att de drogs 
till en infektionshärd med stafylokocker 
som möjligen bidrog till bildning av araki-
donsyra.

Några år senare, 1982, fick Bengt Samu-
elsson, tillsammans med kemisten Sune 
Bergström nobelpriset i fysiologi för sina 
upptäckter som rör prostaglandiner och 
andra substanser som leukotriener. Bengt 
Samuelssons forskning gav upphov till en 
rad nya läkemedel riktade mot inflamma-
tion, allergi, grön starr och hjärtkärlsjuk-
domar. 

– Det var väldigt spännande att ta del 
av deras undersökningar som ledde fram 
till nobelpriset. Jag hade ju snuddat vid 
liknande tankegångar avseende kemotax-
ifaktorer, men inte haft tid eller finansie-
ring att fullfölja projektet. Jag fick dock 

bekräftelse på hur viktigt det är att fånga 
kliniska frågor i vardagen och ta dem vida-
re till forskning.

Dynamiskt 80-tal
De första åren präglades av kliniskt ar-
bete, undervisning, handledning, veten-
skapliga sammankomster, fackliga upp-
drag, resor, forskning, läkemedelsstudier, 
bokutgivningar.

Sven Åke var högst aktiv i utbildningar 
med föredrag om ortopediska infektioner, 
stafylokockinfektioner, hud- och mjuk-
delsinfektioner för ortopeder, infektions-
läkare, allmänläkare och läkemedelsföre-
tag.

– Det var en splittrad tillvaro och jag 
drevs av en outtalad tanke att jag behövde 
samla på mig erfarenheter för att ha oli-
ka karriärvägar öppna. Sluttjänster som 
överläkare fanns det inte många av och 
antalet professurer i infektion var bara 
fem i hela landet.

Sven Åke ägnade ett stort intresse för 
”bedside medicine”.

– Det är en praktisk tillämpning av de 
teoretiska kunskaperna, som ju inte alltid 
överensstämmer med den kliniska verk-
ligheten. Bedside medicine är underskat-
tat och ger en väldigt bra träning i att öva 
den kliniska blicken. Tyvärr tycks det inte 
finnas så mycket tid i dag för den här ty-
pen av undervisning, vilket är synd.  

Vid den här tiden på 80-talet var Sven 
Åke ganska ensam om att kliniskt arbeta 
med infektioner orsakade av S. aureus och 
samtidigt samla bakteriestammar som 
gav upphov till infektionerna. 

För att stärka forskningsområdet tog 
han initiativ till en ”5 ESS- konferens” 
(Scandinavian Society for the Study of 

Staphylococcus Science) som en kort tid 
samlade infektionsläkare och bakterio-
loger från Sverige och Danmark. Tanken 
var att stärka samarbetet kring forskning 
och handläggning av stafylokockinfektio-
ner.

I samma veva introducerades de första 
administrativa datorprogrammen i vår-
den: ADB80 med utveckling av nya da-
taprogram. Nu blev det äntligen möjligt 
att datorbehandla kliniska forskningsre-
sultat.

Forskningschef på Astra
En ny möjlighet öppnade sig då Sven Åke 
Hedström blev erbjuden tjänsten som kli-
nisk forskningschef inom området infek-
tion på Astra Clinical Research. En stor 
satsning gjordes och ett flertal kliniska 
prövare rekryterades. 

– Jag kunde kombinera tjänsten med 
jobb som läkare på infektionskliniken i 
Lund. 

Sven Åke arbetade hårt med att eta-
blera kontakter utomlands, bland annat 
med National Institute of Health, NIH. 
Målet var att starta kliniska prövningar 
av foscarnet (Foscavir). Högsta prioritet 
var att så snabbt som möjligt utveckla en 
behandling mot HTLV-3 (HIV). Det var 
dock redan känt att patienter kunde få 
njurpåverkan samt elektrolytrubbningar 
av foscarnet och toxicitetsstudier efter-
lystes.

1985 hölls den första AIDS-kongressen 
i Atlanta som samlade över 2 000 delta-
gare från ett 30-tal länder. Robert Gallo 
och Luc Montagnier, två världsledande 
forskare och konkurrenter om upptäck-
ten av HTLV-3, var på plats för att före-
läsa.

Sven Åke Hedström
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– Vi ägnade mycket tid åt att försöka eta-
blera kliniska prövningar i USA och en-
tusiasmen var till en början stor. I väntan 
på ett godkännande av preparatet blev 
det även många ansökningar om licen-
sanvändning av parenteralt foscarnet vid 
AIDS, CMV och hepatit B.

Men plötsligt stoppades kontakterna 
med USA och handbromsen drogs åt. Ti-
digare studier på lokal behandling med 
foscarnet salva mot Herpes gav inga över-
tygande bevis för en signifikant effekt. 
Huvuden började rulla och Astra Clinical 
Research Infection skulle avvecklas. Sven 
Åke Hedström fick avgå som klinisk forsk-
ningschef.

– Det var en besvikelse att satsningarna 
på parenteralt foscarnet stoppades, när 
det ett tag såg så lovande ut. Jag upplevde 
att det pågick en maktkamp i bakgrunden 
och när jag lämnade min anställning var 
det inte mycket kvar av området infektion, 
även virusforskningslaboratoriet var på 
väg att lägga ned.

Bara några år senare, 1991, introducera-
des parenteralt Foscavir på den amerikan-
ska marknaden.

Chef för infektion i Halmstad
I juni 1988 blev Sven Åke chef för infek-
tionskliniken i Halmstad. Chefskapet tog 
mycket tid, men fritiden ägnades bland 
annat åt konsultarbete på Astra.

Vardagsarbetet på kliniken kom på 
90-talet att handla en hel del om admi-

nistration, MBL-förhandlingar, kvalitets-
projekt, införandet av DRG, Ädelreform 
(1992) och vårdtyngdsmätning.

– Det var både resurskrävande och en 
krävande tid som ställde höga krav på 
medarbetarna. Vi behövde hantera krav på 
neddragning av antalet läkare och det het-
te att det fanns mycket luft i organisatio-
nen. Det var en ganska dyster verklighet, 
men stämningen var ändå god.

Han kom att stanna på sin chefstjänst i 
Halmstad fram till sin pensionering 1999 
och efterträddes av Anne-Marie Bruno. 

Dagen efter vår intervju ska Sven Åke 
Hedström vidare till Stockholm för att 
närvara vid en disputation på Karolinska 
sjukhuset. Forskaren Lina Davies Forsman 
är en tidigare trainee som arbetade till-
sammans med Sven Åke i Kenya. 

– Hon är infektionsläkare och ska dis-
putera på en avhandling med titeln ”Novel 
treatment strategies for multidrug-resi-
stant tuberculosis”. 

Därefter är det dags att börja smida nästa 
resplan till Kenya i januari 2019. Respla-
nerna är många.

– Jag har massor kvar att göra och se. 
För mig har det varit viktigt att ha en strä-
van och ett mål. Trots att jag är gammal 
har jag fortfarande drömmar och en läng-
tan efter att upptäcka nya saker. 

Eva Nordin

Nyfiken på Sven Åke Hedström

Ålder: Fyllda 83

Bor: Grimsholmen, söder om  
Falkenberg.

Senaste anställningen: Chef för in-
fektionskliniken i Halmstad 1988–
98.
Drivs av: Vetgirighet och nyfiken-
het.
Intressen: Fotografering, resor, na-
tur, motion, sköna konster, Rotary.

Roas av: Stunder i goda och glada 
vänners lag.

Oroas av: Den smygande utarm-
ningen av biologisk mångfald – mer 
hotfull än den globala uppvärm-
ningen.

Ångrar: Meningslöst att ångra dum-
ma saker man gjort, det är oåterkal-
leligt. 

Mest stolt över: Min familj.

Ett vetenskapligt genombrott jag 
gärna skulle vilja se: Bemästring av 
bakteriell resistens mot antibiotika.

Drömmer om: Att alla vi människor 
kan vara vänner och gemensamt ta 
hand om vår planet.

För mer info:  
svenakehedstrom@gmail.com

Sven Åke Hedström 
deltog på ett inter-
nationellt sjukhus-
hygienmöte på Bella 
Center i Köpenhamn 

1983. På samma möte medverkade 
en dansk bakteriolog som roat be-
rättade om när det danska kunga-
paret skulle vaccineras på Statens 
Seruminstitut. Säkerhetspådraget 
var stort och alla lokaler söktes 
noggrant igenom. När kungaparet 
var klara stod två kraftiga män kvar. 
Alla trodde att de var säkerhets-
vakter, men det visade sig vara två 
sjömän som väntade på att få bli 
vaccinerade.
– Det skulle knappast kunna hända 
i dag.

Sven Åke Hedström
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Gävle Infektionsläkareförenings pris 2018 

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.

* European Conference on Infections in Leukemia

Vid behandling av invasiva 
svampinfektioner

Förstahandsval, A1-rekommendation av ECIL*, 
vid behandling av invasiv aspergillos.1

Cresemba (Isavukonazol) ATC kod: J02AC05 Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Kapsel, hård 100 mg samt Pulver till 
koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg. Indikation CRESEMBA är avsett för vuxna för behandling av • invasiv aspergillos • mukormykos hos patienter för vilka 
behandling med amfotericin B är olämpligt (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning 
av antimykotika. Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Samtidig administrering av 
ketokonazol (se avsnitt Interaktioner). Samtidig administrering av högdos ritonavir (>200 mg var 12:e timme) (se avsnitt Interaktioner). Samtidig behandling med 
starka CYP3A4/5-inducerare som t.ex. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, långverkande barbiturater (t.ex. fenobarbital), fenytoin och johannesört eller med måttliga 
CYP3A4/5-inducerare som t.ex. efavirenz, nafcillin och etravirin (se avsnitt Interaktioner). Patienter med medfött kort QT-syndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet). 
Förpackningar Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg. Vitt till gult pulver1 styck inj.-fl. Kapsel, hård 100 mg Svenskorange (rödbrun) underdel märkt 
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 och förskrivningsinformation se: www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumé: 23 februari 2017. Unimedic Pharma Växel 08-101 30 99 50, 
www.unimedicpharma.se. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.                                                                                                             

Gävle Infektionsläkareförenings pris 2018 för extraordinära insatser  
inom området infektionssjukdomar har tilldelats: 
Familjeläkaren Niels West vid Edsbyns hälsocentral, region Gävleborg.
Motivering: 
Niels West har under mer än 10 år på eget 
initiativ sytematiskt utbildat läkare i bör-
jan av sin yrkesbana om korrekta indika-
tioner för antibiotika i öppenvård samt 
om sambandet mellan felaktig och över-
användning av antibiotika och uppkomst 
av antibiotikaresistens. Han har under 
denna tid kopplat samman studier och 
forskningsresultat med konkreta patient-
fall från sin egen verksamhet och skapat 
engagemang bland en stor grupp yngre 
läkare för dessa viktiga frågor. Niels West 
har även deltagit aktivt i det lokala tea-
mets STRAMA arbete med målet att få 
till en rationell användning av antibio-
tika och minska risken för uppkomst av 
antibiotikaresistens.  Hans arbete har 
med stor sannolikhet bidragit till de goda  
resultat Region Gävleborg kunnat upp-
visa under senare år med sjunkande 
antibiotikaförbrukning i öppen vård.  

Priset tilldelas Niels West för detta viktiga 
arbete, genomfört under många år.

Prissumma: 10 000 kr

Priset utdelas sedan 2015 årligen till per-
son eller enhet som med sin gärning gjort 
avgörande insatser inom området infek-
tionssjukdomar. Prisceremonin går av 
stapeln onsdagen den 30/1 2019 kl 18 (ca) 
i konferensrummet på infektionsmottag-
ningen, Gävle sjukhus.

Anmälan till prisceremonin och mer infor-
mation kan fås av:
Erik Torell Ordförande Gävle Infektions-
läkareförening Tel 026 154230 alt. 070 
6059501. erik.torell@regiongavleborg.se

Niels West



F A L L S E M I N A R I U M 
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

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

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:

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!

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

SEPSIS OCH BAKTERIELLA 
CNS-INFEKTIONER Hesselby Slott 

1–3 april 2019
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Patienten är en svensk man i 50-års-
åldern, gift, yrkeschaufför, har Sjö-
grens syndrom och tidigare genom-

gått en gastric bypassoperation. Söker på 
hälsocentralen i februari p.g.a. försämrad 
finmotorik i höger hand. Kan sedan två 
veckor inte skriva sitt namn. Genomgår 
CT och MR hjärna, men får inga svar på 
undersökningarna, varför han inkommer 
till akutmottagningen på ett länsdels-
sjukhus i mitten av mars. Vid besöket på 
akutmottagningen framkommer att symp-
tomen progredierat, att patienten nu upp-
lever att höger ben inte riktigt lyder och 
att han fallit i hemmet. Ur inkomstatus 
opåverkat allmäntillstånd. Hjärta, lungor 
och buk utan anmärkning. Vid neurologisk 
undersökning noteras dysartri, nystagmus 
vid blickriktning uppåt och vänster, ataxi 
höger hand och höger ben samt förlång-
sammad diadokokinesi höger hand. Bred-
spårig gång och ostadighet vid Rombergs 
prov. Negativt head impulse test men nys-
tagmus vid head shake test.

Rutinprover med blod- och leverstatus 
visar LPK 2,9/nl och SR 26 mm/h, i övrigt 
u.v.a. DT hjärna tio dagar före akutbesöket 
visade diffust ödem i cerebellum, och MR 
hjärna två dagar före akutbesöket lesion i 
höger cerebellumhemisfär, i första hand 
subakut infarkt. DT angio halskärl visar 
inga signifikanta stenoser eller tecken på 
dissektion. Både förloppet och utseendet 
bedöms dock som atypiskt av granskande 
radiolog, som förordar förnyad undersök-
ning om 4-6 veckor. 

Patienten vårdas inneliggande under en 
vecka. I första hand misstanke om stroke. 
MR-bilder skickas till universitetssjuk-
hus för granskning, förordas ny CT om två 
veckor. Patienten skrivs ut i slutet på mars 
månad med sedvanlig behandling och in-
formation som efter ischemisk stroke.

Den uppföljande undersökningen vi-
sar progress av lågattenuerande område 
i cerebellum. Återigen påtalas att utseen-
de är atypiskt för infarkt, men att det kan 
röra sig om en demyeliniserande process. 
Neuroradiolog som eftergranskar bilderna 
håller inflammatorisk genes som sannolik 
och förordar snar utredning av neurolog. 

I april skrivs patienten in på neurolo-
gavdelning på universitetssjukhus.

Symptomen har progredierat ytterligare, 
och patienten går nu med rullator. Han 
genomgår LP som visar mononukleära 
leukocyter på 29/µl, polynukleära leuko-
cyter på 3/µl, albumin på 400 mg/l och 
en csv/s-albuminkvot på 13,9. Erhåller so-
lu-medrol under tre dagar utan någon ef-
fekt på symtomen. PCR för listeria i likvor 
negativ. Ingen växt i likvorodling. Vid för-
djupad anamnes framkommer ofrivillig 
viktnedgång om 14 kg på 1,5 år. 

Ny MR hjärna i april visar radiologisk 
progress (bild 1). Undersökningen inger 
misstanke om sarkoidos eller lymfom. Pa-

tienten remitteras för PET-CT som visar 
enstaka metabolt aktiva körtlar men inga 
övertygande tecken till lymfom eller sar-
koidos. Neurokirurg avråder från biopsi 
från bakre skallgrop, varför PAD tas från 
lymfkörtel på halsen i stället. Denna visar 
inga hållpunkter för malignitet. På förslag 
från reumatolog tas även IL-6 och IL-8 i 
likvor för att påvisa eventuellt systemiskt 
engagemang av Sjögrens syndrom, samt 
lymfomdiagnosik i likvor. I likvor utföll 
både CD8, IL-6 och IL-8 förhöjt. Tolkas 
som inflammatorisk reaktion. Vidare görs 
en benmärgsbiospi som visar svårbedömd 

Svensson med progressiv neurologi

Fallbeskrivning

Bild 1. MR hjärna visar lesion till höger i cerebellum.
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bild avseende T-cellsreceptor – T-cells-
neoplasi kan ej uteslutas. Ceruloplasmin, 
s-koppar och ERC-transketolas utfaller 
alla inom referensintervallen. ANA, ENA, 
MPO, kardiolipin- och beta-2-glykoprote-
inantikroppar alla negativa. Komplement-
proteiner u.a. 

I mitten av maj accepteras patienten 
för hjärnbiopsi, men skrivs ut i väntan 
på ingreppet. Biopsin utförs i början av 
juni. Efter ingreppet blir patienten dålig 
och vårdas några timmar på neuro-IVA. 
I samband med detta tas ett rutinprov för 
blodsmitta, som utfaller positivt för HIV. 
Infektionskliniken kontaktas, och först nu 
uppkommer klinisk misstanke om infekti-
ös genes. Prov ordineras och HIV-RNA är 
82 000 kopior/ml, CD3/4 är 202/µl (12,1 
%). Patienten skickas dock till hemsjuk-
huset innan provsvar kommit och får först 
där information om den preliminära di-
agnosen, varpå han skrivs ut till hemmet. 
Tre dagar senare, i mitten av juni månad, 
får patienten tid på infektionsmottagning-
en på länssjukhuset. Han genomgår ny LP 
och insätts på emtricitabin, tenofovir och 
dolutegravir. Likvorundersökning visar 
mononukleära leukocyter på 33/µl och po-
lynukleära leukocyter på 1/µl samt protein 
på 0,90 g/l. PCR för neurotropa virus visar 
1800 kopior/ml av JC-virus i likvor.

Så småningom ankommer PAD-svaret 
från cerebellumbiopsin, som visar tecken 
på kronisk inflammation och axonal dege-
neration med myelinnedbrytning. Lymfom 
eller tumör bedöms som osannolikt. Sam-
mantaget blev diagnosen progressiv mult-
ifokal leukoencefalopati (PML) till följd av 
JC-virusinfektion i CNS sekundärt till HIV. 

PML och JC-virus
Primärinfektion med JC-virus är asymp-
tomatisk, och en stor andel av befolkning-
en är seropositiva efter barndomen [1]. 
PML är en opportunistisk sjukdom som är 
associerad till reaktivering av JC-virus och 
drabbar patienter med en cellulär immun-
defekt. HIV orsakar globalt sett 85 % av all 
PML [2]. PML kan uppstå både vid låga 
CD4 (ofta under 200/µl) och i samband 
med IRIS (Immune reconstitution inflam-
matory syndrome ) [3-4]. Andra utsatta 
patienter är patienter med hematologiska 
maligniteter, organtransplanterade och de 
som behandlas med immunsuppression, 
framför allt monoklonala antikroppar (na-
talizumab, rituximab).  I Sverige ökade in-
cidensen från 0,026 2010 till 0,11/100 000 
2013. Ökningen sammanföll med PML hos 
behandlade med monoklonala antikrop-
par. Incidensen av HIV-orsakad PML i 
Sverige var som högst 1994-1996 [5].  

Sjukdomen leder till demyeliniserande 
lesioner i CNS. De kliniska symptomen 
är beroende av angripet område. Vanliga 
symtom är ataxi, hemipares, talrubbning, 
synfältspåverkan, gångrubbning och i vis-
sa fall kognitiv påverkan [6].

PML ses radiologiskt som en eller flera 
lesioner, vanligast i vit substans och över 3 
cm i storlek [7]. Utseendet kan likna lymf-
om. Likvorundersökning kan visa cell- och 
proteinstegring.  Hjärnbiopsi visar demy-
elinisering, avvikande astrocyter och för-
storade kärnor i oligodendrocyter. Diag-
nosen ställs med typisk klinik utan annan, 
bättre förklaring samt radiologiska fynd 
som stämmer med diagnosen och JC-virus 
i likvor [8]. Specifik behandling av PML 

hos HIV-patienter saknas – insättning el-
ler optimering av antiretroviral behand-
ling är hörnstenen [9]. 

Diskussion
I detta fall dröjde det nästan sex månader 
innan diagnosen ställdes och behandling 
påbörjades, trots att patientens symptom 
överensstämde väl med PML. Nyckeln till 
diagnosen var det positiva HIV-testet, som 
dock togs av en händelse när patienten 
hamnade på en avdelning där screening 
för blodsmitta var rutin. Intill dess hade 
patienten utretts extensivt under tre och 
en halv månad och fått en strokediagnos 
trots att symptomen progredierat lång-
samt över tid.  Tre månader efter att diag-
nos fastställts är patienten piggare och har 
ökad kraft i armar och ben. Den rullator 
som han fick under utredningen behövs 
inte längre. 

Kanske fördröjdes HIV-testet av att pa-
tienten vårdades av flera vårdgivare i flera 
regioner. Fallet illustrerar vikten av att ta 
HIV-test vid utredning av oklara symp-
tom även hos gifta svenskar i medelåldern. 
Vid smittspårning framkom att patienten 
haft en tillfällig kontakt i Spanien ca sju år  
tidigare. Hans nuvarande hustru var inte 
smittad. 

Johan Segerstedt,  
ST-läkare 

Sanne Hovmöller
överläkare

Infektion, Sunderby sjukhus, Luleå

Fallbeskrivning
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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 medlemstidning-
en. 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.

Pfizerstipendiet

Utlysning av Pfizers stipendium till 
stöd för forskning inom området 
infektionssjukdomar - 2019

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 le-
verantören av medicinska be-
handlingar i Sverige. Med över 
140 läkemedel och vacciner hjäl-
per vi patienter i alla skeden av  
livet, både genom att förebygga 
sjukdom genom vaccination och 
genom att behandla allt från ör-
språng till hjärt-kärlsjukdom och 
cancer.

Vår högteknologiska tillverk-
ningsanläggning i Strängnäs är 
en av norra Europas mest avan-
cerade 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 med-
verkar i en stor del av Pfizers glo-
bala utvecklingsprogram både i ti-
diga och senare kliniska prövnings 
faser. En stor del av forskningen 
sker idag också i samarbete med 
mindre bolag och akademi.    
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CROI
21 mars 2019 - Stockholm

Hilton Slussen

24 april 2019 - Malmö
Scandic Triangeln

Mötena arrangeras i enlighet med LERs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

POST CONGRESS
 
Ett sammanfattande möte från 
kongressen. 
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor 
och övrig vårdpersonal

Vid frågor till kontakta Helen Semmelhofer: E-mail: helen@mediahuset.se, Telefon: 031-707 19 30, 0730-755 744

Inbjudan         
Regionalt möte - En samling med kollegor och en sammanfattning från CROI 2019, 4-7 mars i Seattle.

Stockholm: 21 mars 2019  
Tid: 15.30-20.00, följt av mingel 
 och lättare förtäring  
Plats: Stockholm Hilton Slussen 
Moderator: Anders Sönnerborg

Med förhoppning om trevliga möten!

Malmö: 24 april 2019  
Tid:  17.30-20.00, följt av mingel 
  och lättare förtäring  
Plats:  Malmö, Scandic Triangeln 
Föreläsare: Magnus Gisslén och Leo Flamholc

Utställare:     TBD 
Anmälan på www.infektion.net, www.mediahuset.se/calendar eller direkt via länken:
Göteborg:   mediahuset.link/HIV-Symposiet

18 mars 2019 - Scandic Rubinen, Göteborg
 Inbjudan  - vetenskapligt möte

XXXVIII HIV Symposiet
Mediahuset i Göteborg AB har nöjet att bjuda in till

XXXVIII HIV-symposiet i Göteborg 2019
Mötet är kostnadsfritt för läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.

Vi kommer denna gång att genomföra symposiet på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24 i Göteborg 
Datum: måndag 18 mars 2019 kl 12.00-17.00

Moderator: Magnus Gisslén och Leo Flamholc
Föreläsare: Magnus Gisslén, Leo Flamholc, Åsa Mellgren (Borås) och Tina Carlander (Västerås)

Utställare: TBD
Anmälan på www.infektion.net, www.mediahuset.se/calendar eller direkt via länken:
                        Malmö:  mediahuset.link/Post-CROI-MalmoStockholm  mediahuset.link/Post-CROI-Sthlm
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Kvantitativ påvisning av bakterie-
DNA i blodet vid bakteremi

Bakteremiska infektioner orsakar ofta 
sepsis, ett livshotande tillstånd med 
organpåverkan till följd av ett dysreg-
lerat immunsvar. Vid sepsis är snabb 
och korrekt antibiotikatillförsel avgö-
rande för patientens överlevnad. Blod-
odling, den metod som idag används 
för bakteriepåvisning i blod, har flera 
nackdelar. Dels tar det 1-2 dygn att få 
resultatet, och dels är sensitiviteten 
inte optimal, i synnerhet inte om pa-
tienten fått antibiotika före odlingen, 
eller om infektionen orsakas av svå-
rodlade bakterier.

På senare år har molekylära tekniker så-
som PCR börjat användas för påvisning 
av bakterie-DNA i blod. Resultatet från 
ett PCR-test kan fås efter några timmar, 
och skulle därmed kunna spela en avgö-
rande roll för behandlingen redan tidigt 
i sjukdomsförloppet vid sepsis. Tyvärr 
har de kommersiella metoder som hittills 
lanserats inte haft tillräckligt bra prestan-
da, eller varit alltför resurskrävande, för 
att få något större kliniskt genomslag. 

I tidigare studier har man sett att mäng-
den bakterie-DNA i blodet är kopplat till 
infektionens svårighetsgrad. Ju större 
mängd, desto allvarligare sjukdomsbild 
och desto högre risk för död. Även den 
takt med vilken DNA försvinner från blo-
det, har kunnat kopplas till hur snabbt 
patienten svarar på antibiotikabehand-
ling vid bakteremi orsakat dels av MRSA 
dels av Acinetobacter Baumanii.   

Syftet med denna avhandling var att öka 
kunskapen om hur PCR-teknik kan an-

vändas i handläggningen av bakteremiska 
infektioner, med betoning på möjligheten 
till kvantifiering av bakteriellt DNA. Kan 
nivån bakterie-DNA i blodet ge informa-
tion om infektionens allvarlighetsgrad? 

I avhandlingens första två arbeten utvär-
derades två kommersiella test för påvis-
ning av bakterie-DNA i blod, Båda tester-
na är multiplex PCR-metoder som kan 
identifiera de vanligaste patogenerna vid 
sepsis. SeptiFast är det mest etablerade 
testet på marknaden, Magicplex-testet är 
nyare och mindre studerat. 

I testresultaten anges endast vilken 
bakterie som påvisats utan någon kvan-
titativ information, men i analysdata från 
testerna går det att ta fram så kallade 
Cq-värden (quantification cycle) utifrån 
vilka man kan göra en relativ uppskatt-
ning om mängden DNA. Cq-värdet är 
det antal PCR-cykler som behövs för att 
amplikationskurvan ska nå en fördefinie-
rad tröskel - ju mer DNA i provet, desto 
färre cykler behövs.   

I delarbete I jämfördes Magicplex-tes-
tet med blododling hos 696 patienter som 
sökte akut med misstanke om infektion. 
Resultaten visade att positiva PCR-test 
med höga Cq-värden i hög utsträckning 
var blododlingsnegativa och ofta repre-
senterades av patogener med tveksam 
klinisk signifikans. 

I delarbete II studerades Cq-värden 
från 94 positiva Septifast-test från patien-
ter med misstänkt infektion vilka relate-
rades till sjukdomens allvarlighetsgrad.  
Resultaten visade att låga Cq-värden var 
tydligt kopplade till sepsis och septisk 
chock.

I avhandlingens två sista arbeten användes 
så kallad droplet digital PCR-teknik som 
ger en absolut kvantifiering av DNA. 

I delarbete III studerades mängden art-
specifikt DNA (nuc-genen) hos 27 patien-
ter med Staphylococcus aureus bakteremi. 
Blodprovtagning för PCR skedde vid upp-
repade tillfällen under sjukdomsförloppet. 
Metoden var känslig, 81% av prover tagna 
dag 0, 1 eller 2 var PCR-positiva. Patienter 
med höga initiala nivåer, eller kvarvaran-
de nuc-DNA i blodet efter en vecka, hade 
oftare sepsis, mer uttalad och utdragen 
påverkan på immunsvaret (CRP och lym-
focytnivå) samt högre dödlighet än övriga 
patienter.

I det sista delarbetet användes 16S rDNA 
som målgen, för att möjliggöra använd-
ning av samma metod oavsett vilken 
bakterieart som orsakat bakteremin. 16S 
rDNA PCR jämfördes med artspecifika 
PCR-tester hos 83 patienter med bakte-
remi orsakat av S. aureus, Escherichia coli 
eller Streptococcus pneumoniae. Utvärde-
ringen visade att 16S rDNA-metoden var 
lika känslig som de artspecifika PCR-me-
toderna. Vidare befanns hög mängd 16S 
rDNA i blodet vara kopplat till sepsis och 
ökad dödlighet.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen 
att mängden bakterie-DNA i blodet, och 
takten med vilken DNA-nivån sjunker, på-
verkar sjukdomsbilden vid bakteremiska 
infektioner. Upprepad mätning av bakte-
riellt DNA kan sannolikt vara av kliniskt 
värde, särskilt vid komplicerade infektio-
ner med persisterande bakteremi, såsom 
S. aureus bakteremi. 

Infektionsläkaren Ingrid Ziegler, Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro, 
försvarade den 5:e oktober 2018 sin avhandling vid Örebro Universitet. 

Titel: Quantitative detection of bacterial DNA in whole blood in bloodstream infection. 

Huvudhandledare: docent Kristoffer Strålin, Karolinska Institutet. 

Bihandledare: docent Paula Mölling, Örebro Universitet. 

Opponent: professor Magnus Rasmussen, Lunds universitet.

Avhandlingsreferat Ingrid Ziegler
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Ingående arbeten

I. Ziegler I, Fagerström A, Strålin K, Möl-
ling P. Evaluation of a commercial mul-
tiplex PCR assay for detection of pathogen 
DNA in blood from patients with suspec-
ted sepsis. PLoS One. 2016;11: e0167883.
II. Ziegler I, Josefson P, Olcén P, Mölling 
P, Strålin K. Quantitative data of the Sep-
tiFast real-time PCR is associated with 
disease severity in patients with sepsis. 
BMC Infect Dis 2014;14;155.
III. Ziegler I, Cajander S, Rasmussen G, 
Ennefors T, Mölling P, Strålin K. High nuc 
DNA load in Whole blood is Associated to 
Sepsis, Mortality and Immune Dysregula-
tion in Staphylococcus aureus Bacteremia. 
Infectious Diseases. 2019.
IV. Ziegler I, Lindström S, Källgren M, 
Strålin K, Mölling P. 16S rDNA droplet di-
gital PCR for monitoring bacterial DNAe-
mia in bloodstream infections. Submitted.

Kort om mig

Jag är född 
och uppvuxen 
i Uppsala, där 
jag även läste 
l ä k a r u t b i l d -
ningen. Inför 
AT flyttade jag 
till Örebro 2003 
och har blivit 
kvar här sedan 
dess, då jag trivs väldigt bra med staden, 
med sjukhuset och med mitt arbete på in-
fektionskliniken. Jag blev specialist 2011, 
ungefär samtidigt som jag påbörjade mina 
doktorandstudier. Min huvudhandledare 
Kristoffer Strålin inspirerade mig med sin 
forskningsentusiasm, och trots att han flyt-
tat till Stockholm har hans engagemang och 
tillgänglighet som handledare varit fantas-
tisk.

Även i mitt kliniska arbete är jag intres-
serad av sepsis, men har även tuberkulos 
som profilområde. Jag har ett intresse för 
verksamhetsfrågor och är sedan ett halvår 
tillbaka läkarchef/biträdande verksam-
hetschef på kliniken. En liten strimma tid 
för forskning försöker jag behålla.

Jag är gift med Bruno som är internmedi-
cinare i botten, men som jobbar heltid som 
verksamhetschef på Akutkliniken. Tillsam-
mans har vi tre barn, 6, 10 och 12 år gamla.

Parallellt med doktorandtiden har jag 
blivit en hängiven långdistanslöpare, vilket 
gett mig nya vänner och tagit mig till nya 
platser för att stå på startlinjen i diverse 
maratonlopp. 

Vi är nu inne en bit på ett nytt 
år detta andra decennium av 
2000-talet. Akutmottagningarna 
är inte bara fulla utan överfyllda 
av patienter med alltifrån relativt 
banala till ytterst komplicerade 
sjukdomstillstånd. När vintern nu 
kommit även till de sydligaste de-
larna av landet leder fall pga halka 
liksom trafikolyckor till ett extra 
ansträngt läge sammanfallande 
med influensasäsongen. 

För de högfebrila, påverkade patien-
ternas del är vi kliniker tacksamma 
över varje diagnostisk metod som kan 
hjälpa oss att avgöra om patienterna 
drabbats av influensa eller om det är 
en bakteriellt orsakad febersjukdom. 
Snabbtest för influensa fortsätter att 
förbättras så att vi kan ställa diagnos 
samt minska risken för vårdrelaterad 
smittspridning genom isolering.

Positivt influensatest utesluter 
dock inte att en bakteriemi även kan 
föreligga. När vi står inför svårt sep-
tiska patienter med förhoppningen 
att den empiriskt insatta antibiotika-
behandlingen ska vara riktad mot rätt 
agens finns ännu inga snabbtestme-
toder. Vi får stödja oss på parametrar 
som indirekt visar på allvaret i den in-
flammatoriska reaktionen. Dessa ger 
förstås inte någon säker diagnos och 
eventuellt positiva odlingssvar kom-
mer först efter ett par dygn. 

Infektionsläkaren Ingrid Ziegler, vid 
Universitetssjukhuset Örebro har i 
sitt avhandlingsarbete bearbetat upp-
gifter som ingår i forskningsarbetet 
inom PCR-teknik som diagnosticum 
vid bakteriemi. PCR-metoder är 
snabba och Ingrid har visat att de kan 
användas i handläggningen av sepsis 
för påvisande av och kvantifiering av 
bakteriellt DNA. 

Arbetet är ett av flera mycket ange-
lägna såväl nationella som internatio-
nella forskningsprojekt för att snabbt 
kunna identifiera sepsis, bestämma 
orsakande agens samt bedöma käns-
lighet för antibiotika. Med den allt 
ökande antibiotikaresistens som 
breder ut sig globalt är det en stor 
utmaning att välja rätt empirisk be-
handling initialt. Ingrids och hennes 
kollegors arbete är en viktig pusselbit 
i detta stora arbete.

Vi gratulerar och hoppas att tid-
skriften kommer få fler bidrag från 
forskningsfronten inom infektions-
medicin och mikrobiologi från alla 
forskningsinstitutioner i Sverige!

Cecilia Rydén Rubin
Infektionskliniken

Helsingborg

Avhandlings- 
sammanfattning 

Avhandlingsreferat Ingrid Ziegler
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En bricka i spelet
Jag är inte systematikens drottning, 
men som helgjour försöker jag hålla 
mig fokuserad. Ronda, skriva in, skri-
va ut, hantera telefonen och förhopp-
ningsvis dyka upp på akutvårdsavdel-
ningen innan solen gått ner.

Ett utskrivningssamtal står på tur och en 
lätt knackning på dörren förvarnar om 
min entré. Patienten pratar i telefon, re-
agerar på min närvaro med en blick och 
återgår därefter snabbt till sitt samtal. Jag 
väntar på ett ”Ja, men då säger vi så” el-
ler ”Du, jag måste ta och lägga på” men 
det skojas och småpratas utan minsta 
tillstymmelse till avslutningsfraser. Up-
penbarligen inga överhängande väsentlig-
heter som bostadsköp, HV-match, Yemen, 
parkeringsböter, dödsfall i familjen eller 
kulturministerns frisyr. Jag känner pulsen 
stiga något och lutar mig fram mot man-
nen, fångar blicken och markerar med en 
lätt nickning att jag önskar kontakt. Ges-
ten saknar helt effekt på telefonsamtalet 
som fortgår.

Nästa kreativa försök blir en charad, 
där jag med en överdriven armrörelse 
visar hur man lägger på en telefonlur, av 
äldre modell. Eftersom mannen också 
är av äldre modell antar jag att han levt i 
den tidsålder då telefonsamtal avslutades 
på detta sätt. När han tittar upp frågande 
på mig och luren glider någon centimeter 
från örat ser jag min chans att vänligt men 
bestämt be honom avsluta samtalet, men 
blicken förblir frågande. Charaderna fort-
går ett par varv till och slutligen får jag, 
något oväntat, stöd från telefonluren, där 
personen i andra änden hört min vädjan 
om att överta patientens uppmärksamhet 
för en stund.

En detalj i historien, är att jag glömt 
sätta på mig den röda brickan med texten 
LÄKARE. 

Jag inser värdet för patienten av att veta 
vilken yrkesgrupp man möter och är som 
regel noga med att presentera mig. Jag 
har ändå aldrig varit ett fan av den röda 
LÄKAR-brickan, kanske för att jag ibland 
haft mer lättsamma samtal med patienter 
som trott att jag varit sjuksköterska. Men 
jag har också upplevt att den givit mig 

en oförtjänt respekt. De otalet gånger då  
patienter bett om ursäkt för att de inte 
förstod att jag var läkare, förrän de läste 
på brickan. ”Förlåt förlååååååt, jag såg 
inte att du var läkare och här sitter jag och 
pratar i telefon!” 

Att patienter misstar mig för att tillhö-
ra en annan yrkesgrupp bryr jag mig inte 
om.  Rent statistiskt är ju sannolikheten 
att en vitklädd kvinna som man träffar på 
inom sjukhusets väggar är sjuksköterska 
eller undersköterska relativt stor. Men 
att en bricka med titel utgör nyckeln till 
patientens uppmärksamhet gör mig djupt 

provocerad. En metallbit i bussarongkra-
gen gör att jag slipper ödsla min tid när 
patienten väljer att avsluta telefonsamta-
let, stänga av tv:n, vända sig i sängen eller 
ta blicken från sin smartphone. Ett bemö-
tande omvårdnadspersonalen alltså inte 
får. Men allas vår tid är lika viktig! Nyfylld 
av sympatiilska, efter mötet med mannen 
i telefonen bestämmer jag mig. Nästa gång 
patienten ber om ursäkt ska jag ställa mot-
frågan; VARFÖR?

Anna Fornarve 
Jönköping

Krönika

1. Biktarvy SmPC, Available at: www.ema.europa.eu.
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Protokoll

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen 

Tid  18 oktober 2018. Kl. 08:00-12:00
 
Plats Högberga Gård, Lidingö
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
 Anna Grahn
 Jens Eriksson
 Maria Furberg
 Mia Furebring
 Fredrik Månsson (via telefon)
 Lena-Maria Söder

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria 
Furberg

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelseinternatet den 22–24 
augusti 2018 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

Svenska läkarförbundets representantskap/Speciali-
tetsföreningarna: 
• Lena-Maria Söder representerar SILF 

PRISS-LÖF: 
• Staffan Tevell, Karlstad utses som SILF-representant

Folkhälsomyndigheten: 
• Hur sker samverkan mellan de olika aktörerna inom folkhäl-

soområdet för infektion? Hur skapar vi samverkan mellan t 
ex svensk förening för vårdhygien, smittskyddsläkarfören-
ingen och Strama-nätverken?

• Lars-Magnus Andersson arbetar vidare med frågan och tar 
kontakt med berörda parter.

Inför chefsmötet: 
• Intern diskussion kring årets programpunkter och upplägg.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, 
 

Svenska läkarsällskapet: 
• Inga nya inkomna remisser.
• Specialitetsföreningarnas rep.skap enligt ovan.
 
Övrigt:
Uppdatering av SILF:s uppdragslista. Uppdrag på SILF-man-
dat (fr om september 2018) kommer publiceras på infektion.

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

Tidningen: 
• Tidigare grafisk formgivare på Mediahuset har slutat. Ny 

formgivare, Anders Svensson, har övertagit ansvaret.
• Nästa deadline 16/11 och utskick 19/12

Hemsidan:  
• Ny struktur för inloggningar har skapats. Det finns en med-

lems- och en styrelseinloggning. 
• Genomgång av länksamling samt uppdatering av dessa.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn

Programgrupper: 
• Inom vårdprogramsgrupperna har det framförts åsikter om 

en gemensam layoutmall, referensmallar och bevisgrade-
ringssystem . Även tankar om gemensam mall för introsida 
med presentation av nyheter i vårdprogram samt konsulte-
rad expertis.
– Beslut om att SILF styrelse arbetar fram en plan för 

gemensam struktur och mall för utformningen av kom-
mande revisioner av vårdprogram. 

• VP -sepsis har önskat få starta en ”sepsis-app”. Önskar 
stöd för detta från SILF. 
– Styrelsens bedömning är att avvakta med utveckling av 

appar. 
• VP-Endokardit önskar göra en ny revision av sitt vårdpro-

gram då det kommit nya rön och rutiner.
– Beslut om att bevilja en ny full revision

• Nytt vårdprogram kring TB. 
– Förslag om att starta en arbetsgrupp att bereda frågan. 

Fortgående diskussion under kommande styrelsemöten 
kring former för detta

Kvalitetsregistren: 
•  NPÖ-regler: AG kommer att se över lämpliga justeringar i 

registerregler. Kommer att stämmas av med Per Arneborn.
• Delregisteransvar: Meningitregister. Martin Glimåker 

tillfrågas att fortsätta tills vidare. 
• Registerhållare: Per Arneborn föreslår att kvalitetsregist-

Protokoll 
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ren flyttas till annat landsting eller att man rekryterar ny 
registerhållare externt.

• Vårmötet: Ny form kring kval.reg. Statistik från registren 
kommer integreras i det vetenskapliga programmet som 
en del i symposier och föreläsningar. Man kommer även 
att ha en egen monter dit man kan vända sig med frågor 
kring de olika kvalitetsregistren. Jönköping kommer stå 
för denna kostnad.

 med presentation av nyheter i vårdprogram samt konsulte-
rad expertis.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK

Fallseminarie i Växjö har varit mycket lyckat med 
betyg 4,69/5: 
• Nytt fallseminarie planeras i Växjö 4–5 februari 2019

Ungt forum: 
• Under infektionsveckan. Temaförslag är hud- och mjuk-

delsinfektioner.
• ST-tenta har genomförts. Utvärdering pågår.

UEMS: 
• Rekrytering fortgår av lämpliga kandidater.

Studierektorsmöte: 
• Kommer hållas 8 april 2019 på läkarsällskapet. Arbetsgiva-

re står för möteskostnad, ej SILF.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring

Svenska läkarsällskapet: 
• Uppdrag att utse delegater till SLS forskningskommitté. 

– Diskussion inom styrelsen kring tänkbara kandidater.

Folkhälsomyndigheten: 
• Utse representanter till ”Referensgrupp för nationella 

vaccinationsprogram”. 
– SILF föreslår fortsatt Rose-Marie Carlsson (Ordinarie) 

och Charlotta Rydgård (suppl.)
– Förfrågan om mandat att för föreningens räkning driva 

frågor om CMV-vaccin, äldrevaccinationer och priori-
tering av kikhostevaccin. SILF lämnar sitt fulla stöd till 
detta arbete.

Kongresskalender: 
• Läkemedelsföretag är ibland medarrangör vid utbildningar. 

Diskussion kring hur detta skall hanteras i kongresskalen-
der. 
– Beslut om att det får publiceras i kongresskalender förut-

satt att det är professionen som håller i programmet samt 
att det framgår att läkemedelsbolag är medarrangör.

Infektionsveckan-Jönköping: 
• Diskussion kring program. De flesta föreläsare och mode-

ratorer är färdiga för deltagande.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

Höstutbildning: 
• Antibiotika och antibiotikaresistens.

Höstutbildning: 
• Antibiotika och antibiotikaresistens.

Övriga SILF-utbildning: 
• Planeras HIV-kurs i januari 2019.

Vårutbildning 2019: 
• Bakteriella CNS-infektioner och sepsis.

Höstutbildning 2019: 
• Diskussion kring tänkbara teman.

Folkhälsomyndigheten: 
• Folkhälsomyndigheten har uttryckt svårigheter att ta emot 

”randare” och önskar istället att det görs en kurs med 
motsvarande kunskapsinnehåll.
– SILF kan ej vara ansvarig för sådan utbildning, men 

sprider gärna information om detta i våra informations-
kanaler.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding (Ej närvarande.  
Rapport inskickad)

Ekonomi: 
• Ekonomin är god. Finns ekonomiskt utrymme att avsätta 

medel för skapande av ”visionsgrupp”.

Förnyat utgivningstillstånd: 
• Ny ansvarig utgivare är Lars-Magnus Andersson.

§ 13 Övriga frågor

Socialstyrelsen: 
• Önskar starta fokusgrupp kring ME/CFS. Önskan om med-

verkan från SILF.
–  Bedöms inte primärt vara en SILF-fråga. Lars-Magnus 

Andersson kontaktar SoS i frågan

Mentometrar: 
• SILF har en uppsättning mentometrar. Börjar bli åldrade 

samt innebär stor logistik att använda. Inventering kring 
alternativa lösningar. Maria Furberg bevakar frågan.

§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Jens Eriksson
Facklig sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Maria Furberg 
Protokolljusterare
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Protokoll

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen 

Tid  4 december 2018. 
 
Plats Telefonmöte
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
 Anna Grahn
 Jens Eriksson
 Maria Furberg
 Mia Furebring
 Fredrik Månsson
 Lena-Maria Söder
 Ulf Ryding

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna 
Grahn

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll godkändes efter ändringar.

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

Chefsmötet: 
• Uppföljning och genomgång av utvärdering. Diskussion 

inom styrelsen kring samarbetet med NYSAM under chefs-
mötet. Vidare diskussion kring frågan under kommande 
styrelsemöte

NPO: 
• NPO har identifierat 4 områden för bildande av nationella 

arbetsgrupper NAG: STRAMA, sepsis, TBC och hepatit?

Visionsdokument: 
• Diskussion inom styrelsen. 
• Deadline för nomineringar 17/12. Uppföljning på möte i  

januari.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, 
 

• RAF-stipendium skall utlysas.
• Inga remisser har inkommit från Läkarförbundet

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

Infektionsläkaren: 
• Nr 4/2018 är under tryck. 
• Nr 1-2019 har deadline 19/1 och  utkommer 26/2. Då kom-

mer bl a följande att ingå: 
– Presentation av Jönköping såsom värdklinik för infek-

tionsveckan 2019

– Intervju Sven Åke Hedström, pensionerad infektions- 
läkare i Halmstad

– Hepatit E
– Centrum för ortopedinfektioner i Göteborg

Hemsidan:  
• Arbete kring möjligheten att lägga upp en intern styrelsesi-

da för tillgång till interna dokument. 
– Vårdprogramsgrupper skulle också tekniskt kunna få 

tillgång till vårdprogramsidor på infektion.net för enkla-
re revideringar och tillägg.

– Gruppmail. Frågan om att skapa sidor för utskick till t 
ex verksamhetschefer, studierektorer och medlemmar/
nyhetsbrev. Frågan lyfts med Mediahuset

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn

Vårdprogram: 
• Homogenisering av vårdprogram gällande layout. Tänkt 

att gälla med start i vårdprogram UVI. Ändras sedan i takt 
med att nya vårdprogram utkommer.

• Vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner, endokardit 
och sepsis är under utarbetande i respektive vårdpro-
gramsgrupper.

• Vårdprogram för led- och skelettinfektioner: Nyrekryte-
ring till vårdprogramsgruppen pågår.

• Evidensgradering och referenshantering. Samtliga vård-
programsgrupper har fått en förfrågan kring hur vi kan 
hitta en gemensam standard.

• Diskussion inom styrelsen kring process kring skapande 
av nya vårdprogramsgrupper. Hänvisning till tidigare skriv-
ning.
"SILF:s styrelse eller andra intresserade kan förslå nya äm-

nen till vårdprogram. SILF:s styrelse tar sedan ställning 
till om ett nytt vårdprogram bör formuleras och presen-
terar ett färdigt förslag på SILF:s årsmöte för beslut".

Protokoll 
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Protokoll

Kvalitetsregistren: 
•  Uppdaterade registerregler kommer läggas ut på infektion.

net
• Per Arneborn kommer att skicka ut information, via ny-

hetsbrev och hemsida, kring patientenkät i samband med 
registrering i endokarditregistret

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK

Fallseminarie: 
• Teleborgs Slott, Växjö. Fulltecknat.

Ungt forum: 
• Tema Hud- och mjukdelsinfektioner..

UEMS: 
• Förslag att välja Jonas Ahl till ordinarie representant för 

SILF.
– Lena-Maria Söder kontaktar Jonas Ahl i frågan

SLF- Representantskap: 
• Lena-Maria Söder har deltagit för SILF. Rapport vid janu-

arimöte.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring

Infektionsveckan 2019: 
• Diskussion kring program.

Remisser och yttranden: 
• Frågor gällande SLS arbete inom vårdens digitalisering/

eHälsa.
– Svenska infektionsläkarföreningen har besvarat frågor 

skriftligen till SLS
• Svensk förening för narrativ medicin om att bli associerad 

förening i Svenska Läkaresällskapet.
– Svenska Infektionsläkarföreningen har avgett yttrande 

avseende ansökan.
• God och nära vård - en primärvårdreform: Delbetänkande 

av utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård (SOU 2018:39).
– Svenska Infektionsläkarföreningen har besvarat remiss.

Svenska läkarsällskapet: 
• Inför fullmäktige finns möjlighet att nominera i följande 

kategorier
– ordförande i tre av SLS delegationer, som också är leda-

möter i nämnden
– ordförande i delegationen för forskning 
– ordförande i delegationen för utbildning 
– ordförande i delegationen för medicinsk etik 
– tre övriga ledamöter i nämnden 
– revisorer och revisorssuppleanter 
– SILF har inte kommit med några förslag på nomineringar.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

NPO: 
• Diskussion inom styrelsen kring hur vi kommunicerar 

information kring NPO-arbetet till våra medlemmar. Samt 
kring hur vi bevakar att medicinska riktlinjer inom NPO 
harmonierar med de riktlinjer som SILF via vårdpro-
gramsarbetet tar fram.

Höstkurs: 
• 2018: Antibiotika och antibiotikaresistens. Genomförd. 

Betyg 5,1/6.
• 2019: Diskussion inom styrelsen kring teman.

Vårkurs: 
• Bakteriella CNS-infektioner och sepsis. Under planering.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding 

Ekonomi: 
• Resultat- och balansräkning för årets 9 första månader. 

Ekonomi i balans.

Nya medlemmar:: 
• Anmälda till styrelsemöte 18 12 04.

– Åsa Lindberg ST-läkare Halmstad
– Tomas Gustafsson ST-läkare Sunderby sjukhus Luleå
– Elsubeth Fossadal, allmänläkare, Torshamn, Färöarna
– Ida Söderqvist ST-läkare, Danderyds sjukhus, Stockholm
– Alaa Shqair, läkare, Katrineholm
– Amelia Reitter, ST-läkare, Länssjukhuset, Kalmar
– Nina Malmström, Dr med, NÄL, Trollhättan
– Farnaz Jalalvand, ST-läkare, Centralsjukhuset, Kristianstad

§ 13 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Jens Eriksson
Facklig sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Anna Grahn 
Protokolljusterare
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Anmälan till dessa möten görs på www.infektion.net, www.mediahuset.se/calendar eller
direkt via länken: mediahuset.link/EASL

Ev frågor till kontakta Helen Semmelhofer, E-mail: event@mediahuset.se, Telefon: 031-707 19 30

Mediahuset i Göteborg AB

EASL
2019

25 april 2019
Stockholm

Lokal: TBD
Moderator: Ola Weiland

V 18-19, 2019
Göteborg

Lokal: TBD
Moderator: TBD

V 18-19, 2019
Malmö

Lokal: TBD
Moderator: TBD

Mötet arrangeras i enlighet med LERs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

POST CONGRESS
 
Ett sammanfattande möte från 
kongressen. 
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor 
och övrig vårdpersonal

Highlight - EASL

Wien 13 april 2019
Lokal: TBD
Moderatorer/föreläsare:
Soo Aleman och Antti Oksanen

Prel program
17.30-18.00:  Kaffe och smörgås  
18.00-18.45:  Del 1: EASL sammanfattning

18.45-19.15:  Kaffe, frukt   
19.15-20.00:  Del 2: EASL sammanfattning
20.00-21.00:  Mingelbuffé

Prel program 
18.30-19.00  Välkomstmingel med lite snacks och dryck
19.00-20.30  Föreläsning och diskussion under EASL
ca 20.30 Trerätters middag på närliggande restaurang
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2018-12-04

Åsa Lindberg 
ST-läkare Halmstad

Tomas Gustafsson 
ST-läkare Sunderby sjukhus Luleå

Elsubeth Fossadal
Allmänläkare, Torshamn, Färöarna

Ida Söderqvist 
ST-läkare, Danderyds sjukhus, Stockholm

Alaa Shqair
Läkare, Katrineholm

Amelia Reitter
ST-läkare, Länssjukhuset, Kalmar

Nina Malmström
Dr med, NÄL, Trollhättan

Farnaz Jalalvand
ST-läkare, Centralsjukhuset, Kristianstad

Nya medlemmar

UTLYSNING AV RAF-STIPENDIET 2019

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. 
Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande 
i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. 

Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en 
möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.

Nomineringar av lämpliga personer skickas till jens.eriksson@gotland.se senast den 15 mars 2019 
(observera förlängd ansökningstid).

Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.

Jens Eriksson
Facklig Sekreterare, SILF
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Kongresskalender
Problem och utmaningar vid hepatit- 
behandling
6 mars 
Göteborg
https://mediahuset.link/Problem

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

Infektioner hos patienter med hematologis-
ka 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

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 Inten-
sive Care and Emergency Medicine 
19-22 mars
Bryssel, Belgien
https://www.intensive.org 

2nd Arctic Clinical Meeting on Tuberculosis
22 mars
Umeå 
http://www.mims.umu.se/news-events/1908- 
clinical-tuberculosis-meeting-umea-22-mar-
ch-2019.html

Infektionsläkarföreningens vårutbildning: 
Sepsis och bakteriella CNS-infektioner
1-3 april
Stockholm
www.infektion.net

ESCV Workshop: Nosocomial virus infections
3-5 april
Freiburg
https://www.escv.eu/portfolio-posts/
workshop-nosocomial-viral/

Antimikrobiell terapi, SK-kurs
8-12 april
Lund
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/
index.php?id=674

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

ECCMID
13-16 april
Amsterdam, Nederländerna
https://www.escmid.org/dates_events/ecc-
mid/

Livshotande infektioner
23-24 april
Stockholm
http://www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

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

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2018
14-17 maj
Jönköping
Mer information på www.infektion.net

Antiviral behandling och monitorering samt 
diagnostik vid HIV, hepatit B och C virus 
infektion
20-23 maj
Uppsala
https://www.lipus.se/kurs/11084/

Phenotypic and Molecular approaches for 
Detection and Control of Carbapenem- and 
Colistin-resistant Gram-negatives
23-24 maj
Volos, Grekland
https://escmid.pulselinks.com/event/22267

5th ESCMID Conference on Vaccines
6-8 september
Bilbao
https://www.escmid.org/research_projects/
escmid_conferences/5th_vaccines_conference/

Update on diagnostic and clinical manage-
ment of complex foreign body infections
12-14 juni
Groningen, Holland
https://escmid.pulselinks.com/event/21807

5th ESCMID Conference on Vaccines
6-8 september
Bilbao
https://www.escmid.org/research_projects/esc-
mid_conferences/5th_vaccines_conference/

22th Annual Meeting of the European 
Society for Clinical Virology (ESCV)
11-14 september
Köpenhamn
http://escv2019.com

37th Annual meeting of the European Bone 
and Joint Infection Society (EBJIS)
12-14 september
Antwerpen
http://ebjis19.org

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

Infektionsepidemiologi, smittskydd och 
vårdhygien, SK-kurs
16-20 september
Malmö
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/
index.php?id=710

11th European Congress on Tropical Medici-
ne and International Health (ECTMIH 2019)
16-20 september
Liverpool 
ectmih2019.org - RSTMH: 11th European 
Congress on Tropical Medicine and Interna-
tional Health

2019 Meeting of the European Society for 
Immunodeficiencies 
18-21 september
Bryssel
https://esidmeeting.org

HIV & Hepatitis Nordic Conference
25-27 september
Stockholm
http://hivnordic.se

Nordisk utbildning i Smittskydd och Vård-
hygien 
Start hösten 2019 (halvfart under två år, kan 
även gå enstaka kurser)
Göteborg
https://biomedicine.gu.se/utbildning/upp-
dragsutbildning/smittskydd

ID Week
2-6 oktober
Washington
https://www.idsociety.org/events2/
events/2019/October/idweek-2019/

The 50th Union World Conference on Lung 
Health launches in India
30 oktober-2 november
Hyderabad
https://www.theunion.org/news-centre/
news/the-50th-union-world-conference-on-
lung-health-launches-in-india

Kalender

Kurser för ST-läkare finns listade på infektion.net under Utbildning – ST-läkare
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HIV & HEPATITIS
NORDIC CONFERENCE

SAVE THE DATE
2019

25 - 27 SEPTEMBEROm 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. 

*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

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). 

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.

OUR TOMORROW 
STARTS WITH 2
FOR YOUR TREATMENT-NAÏVE ADULT PATIENTS

CONSIDER TO MAKE TIVICAY + LAMIVUDINE 
THEIR FIRST HIV REGIMEN1-3

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

COMPARABLE 
EFFICACY

non-inferior to a traditional 
3-drug regimen in adults1

0 RESISTANCE
up to 48 weeks1

REDUCED 
ARV EXPOSURE1

NEW 48-WEEK DATA1*

To learn more about the next step in the 2-drug regimen era, visit gskpro.se/dtg&3tc

Studied in HBV-negative adult patients with viral loads up to 500,000 copies/mL
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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.
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TOGETHER WE CURE, TOGETHER WE CAN ELIMINATE.EPCLUSA – THE ONLY PAN-FIBROTIC, PAN-GENOTYPIC STR.1–14,a–e

Every patient you cure brings us one step closer 
to making hepatitis C history.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad 
övervakning.

Epclusa ® (sofosbuvir/velpatasvir) , 
400 mg/100 mg, filmdragerade tabletter. 
Rx. (F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushäm-
mande medel, direktverkande. Indikationer: 
Epclusa är avsett för behandling av vuxna 
med kronisk infektion med hepatit C-virus 
(HCV). Kontraindikationer: Samtidig ad-
ministrering av läkemedel som är potenta 
P-glykoprotein (P-gp)- eller potenta cyto-
krom P450 (CYP)-inducerare (rifampicin, 
rifabutin, johannesört, karbamazepin, feno-
barbital och fenytoin) medför signifikant 
sänkta plasmakoncentrationer av sofosbuvir 
och velpatasvir, och kan leda till minskad ef-
fekt 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 tenofovirdisoproxil-
fumarat och en farmakokinetisk förstärkare 
(ritonavir eller kobicistat). Patienter som får 
Epclusa samtidigt med elvitegravir/ kobicis-
tat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat 
eller med tenofovirdisoproxilfumarat och en 
boostrad hiv-proteashämmare ska över vakas 
för tenofovir-associerade biverkningar. Fall 
av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), 
vissa med dödlig utgång, har rapporterats 
under och efter behandling med direktver-
kande antivirala läkemedel. Alla patienter 
ska screenas för HBV innan behandling 
inleds. Vid co-infektion med HBV skall pa-
tienten övervakas och behandlas i enlighet 
med befintlig klinisk praxis. Blodsockerni-
våerna hos diabetespatienter som påbörjar 
behandling med DAA ska övervakas noga, 
särskilt under de 3 första månaderna, då 
en förbättrad blodsockerkontroll, som kan 
leda till symtomatisk hypoglykemi kan upp-
stå. Graviditet och amning: Användning 
under graviditet rekommenderas inte. Ska 
inte användas under amning. Biverkningar: 
Mycket vanliga: I kliniska studier var huvud-

värk, 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. Inne havare  
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, interak-
tioner, biverkningar samt aktuell information 
om förpackningar och priser se www.fass.se. 
Baserad på produktresumé: 11-2018

* 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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a  Cure rates of 91–100% were observed in real-world 

patients treated with EPCLUSA.3–10 Cure rates of 
95–100% were achieved across Phase 3 pivotal 
studies in HCV GT 1–6.11–14

b  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 com-
pensated cirrhosis.1

c  24-week EPCLUSA with RBV may be considered 
for patients who have previously failed therapy 
with an NS5A-containing regimen.1

d  Safety and efficacy of EPCLUSA has not been 
assessed in patients with CPT Class C cirrhosis.1

e  The definition of single-tablet regimen or STR  
in this document is: one tablet, once daily.

f EASL defines cure as SVR12.15

CPT = Child–Pugh–Turcotte; EASL = European 
Association for the Study of the Liver; GT = gen-
otype; HCV = hepatitis C virus; RBV = ribavirin; 
SmPC = Summary of Product Characteristics; STR 
= single-tablet regimen; SVR = sustained virologic 
response; WHO = World Health Organization.

I’M HELPING TO 
ELIMINATE IT.

I’M DOING MORE 
THAN CURING HCV,

Gilead Sciences Sweden AB  |  Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna  |  Tel: 08 505 71 800  |  Fax: 08 505 71 801E
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DEFINITIONS
HCV cure: Cure rates of 95–100% were 
achieved with EPCLUSA across Phase 3 pivotal 
studies in HCV GT1–6.11–14,f 
HCV elimination: WHO has defined the 
elimination of viral hepatitis as a public health 
threat as achieving a 90% reduction in new 
chronic infections and a 65% reduction in 
mortality.16


