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Enterovirusinfektioner
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2019
Infektionskliniken i Jönköping

I WON’T BE
24 FOREVER
What’s next for my future?

Is now the time for a

DOLUTEGRAVIR-BASED,
2-DRUG REGIMEN?

Not an actual patient.

TIVICAY (dolutegravir) + lamivudine was studied in HBV-negative adult patients with screening viral loads up to
500,000 copies/mL. Suitable for patients with no known or suspected viral resistance to integrase inhibitors or lamivudine1.
Prescribing Information
TIVICAY (dolutegravir) Rx, EF, ATC kod J05AX12
Det t a läkemedel är föremål för utökad över vak ning. Filmdr ager ade t ablet ter
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 omedelbar t sättas ut vid tecken eller symtom på
överkänslighetsreaktion. Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering krävs. Nedsatt
l e v e r f u n k t i o n : I n g e n d o s j u s t e r i n g k r äv s f ö r p a t i e n t e r m e d l ä t t e l l e r m å t t l i g
lever funktionsnedsättning. 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 tvåkomponentsbehandling för
de pediatriska patienterna. Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstester före insättning av
dolutegravir. Fertila kvinnor som tar dolutegravir ska använda effektiv preventivmetod
under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter ska
dolutegravir inte användas under den första trimestern, utom i de fall där det saknas
alternativ. Dolutegravir ska endast användas under graviditetens andra och tredje trimester
när den förväntade nyttan överväger den eventuella risken för fostret. Interaktioner:
TIVICAY ska administreras två gånger dagligen vid samtidig administrering med efavirenz,
nevir apin, tipr anavir/r itonavir eller r if ampicin. T ill patienter me d resis tens 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
s k a u n d v i k a s . D e t t a i n k l u d e r a r s a m t i d ig a d mi ni s t r e r i n g m e d m a g n e s i u m - o c h
aluminiuminnehållande antacida, järn- och kalciumtillskott och multivitaminer. Dolutegravir
ökar koncentrationen av met formin. Dosjustering av met formin ska över vägas vid
insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och metformin, för att
bevara glykemisk kontroll. Met formin elimineras renalt och det är där för viktigt at t
kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination
kan ö ka r is ke n för lak t acid os hos patie nter me d måt tlig t ne d s at t njur f unk tio n.
Biverkningar: Den allvarligaste biverkningen som sågs hos en enskild patient var
över k äns lig het s reak tio n me d ut s lag o c h allvar lig lever p åver k an. De vanligas te
rapporterade biverkningarna som ansågs möjligen eller troligen relaterade till dolutegravir
v a r d i a r r é ( 18 % ) , i l l a m å e n d e ( 13 % ) o c h h u v u d v ä r k ( 13 % ) . F ö r f u l l s t ä n d i g
förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2018.
Zinc code: SE/HIV/0026/16(6), 201903.

EPIVIR (lamivudin), Rx, F, ATC kod J05AF05
Filmdragerade tabletter innehållande 150 eller 300 mg lamivudin.
Indikation: Epivir är indicerat som en del i antiretroviral kombina¬tions¬behandling av
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 pr a xis. Om det hos des s a patienter finns tecken på för s ämr ing av
leversjukdomen, skall uppehåll eller avbr y tande av behandlingen över vägas. 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 katjontranspor tsystemet (organic cationic
t r ans p or t s y s te m), t ex t r imeto p r im. Und vik, o m möjlig t, ko ntinuer lig s amtidig
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 02/2019.
SE/DTG3TC /0004/18(1), 201903.
Referens: 1. Cahn P, Sierra Madero J, Arribas J, et al. Dolutegravir plus lamivudine versus
dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine in antiretroviral-naive
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. 2019 Jan
12;393(10167):143-155.

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.

TIVICAY and Epivir are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.
©2019 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.
GSK, Box 516, 169 29 Solna, 08-638 93 00, se.gsk.com
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För vissa
hepatit C-patienter är en
kort 8-veckorsbehandling
lång nog
Maviret® är en 8-veckorsbehandling för vuxna och ungdomar från
12 år. Behandlingen gäller naiva icke-cirrotiker, oavsett genotyp,
med dosering en gång om dagen.
Maviret ingår i de medicinska riktlinjerna och i NT-rådets rekommendationer1,2 vid behandling av hepatit C.

EN GÅNG
PER DAG

Referenser: 1. www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/hcv-rekommendation-171212.pdf
2. www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Hepatit-C-171215.pdf
▼Maviret ® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Virushämmande medel, direktverkande. Produktresume 2019-03-11.
Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna och ungdomar i åldern 12 till <18 år med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig
information om pris, indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se.
Förmånsbegränsningar:
Maviret subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen innebär att Maviret
subventioneras när läkemedlet skrivs ut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter
med kronisk hepatit C-infektion.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel. 08-684 44 600 | SE-MAVI-190006
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Brev från ordföranden

SILFs STYRELSE 2018-2019
Lars-Magnus Andersson
Ordförande
Infektion
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lars-magnus.andersson@
vgregion.se

Anna Grahn
Vice ordförande
Infektion
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
anna.m.grahn@vgregion.se

Mia Furebring
Vetenskaplig sekreterare
Akademiska sjukhuset,
Infektion
mia.furebring@medsci.
uu.se

Jens Eriksson
Facklig sekreterare
Infektionsmottagningen
Visby lasarett
jens.eriksson@gotland.se

Kära Kollegor!

V

åren är här - äntligen! Till och
med i Göteborg har det slutat
regna och doften av träbåtstjära
sprids med vinden. Influensasäsongen
blev lugnare än förra året och det gav oss
välbehövligt andrum. Med RS-virus var
det betydligt värre (lika många fall, eller
fler, som säsongen 2016/2017). Vi är nog
många som önskar att vi hade bättre förebyggande behandling mot RS-virusinfektioner och deras komplikationer.
Arbetet med att revidera visionsdokumentet har påbörjats. Vårt första arbetsmöte var mycket inspirerande och
vi lämnade det fyllda av energi. Det finns
en enighet kring att vi skall ta ett tydligare ansvar för akuta allvarliga infektioner
(och där pågår det redan ett intensivt arbete på flera platser i landet) men också
att vi bör konkretisera för vilka patienter vi som infektionsläkare verkligen gör
skillnad. Det är också viktigt att förtydliga vilka resurser som krävs för att driva en ändamålsenlig infektionssjukvård.
Vi tycker det är viktigt att så många som
möjligt engagerar sig och deltar i arbetet med att tydligare definiera detta - hör
gärna av er med kloka synpunkter.
Svenska läkarsällskapet har också behov av att tydliggöra sitt uppdrag och sina
arbetssätt. En sammanfattning av förslaget till stadgeändring för SLS finns i detta
nummer av infektionsläkaren och hela
Infektionsläkaren 2 · 19

förslaget på infektion.net. Om SILF skall
bli medlemsförening eller vara kvar som
sektion behöver diskuteras på årsmötet i
maj.
Jag hoppas att ni nu hunnit läsa ut ”Administrationssamhället” men att ni har
kvar ”Traktat om toleransen” på sängbordet. Inför fästing- och TBE-säsongen kan
det också vara inspirerande att damma av
”Tre böcker om själen” (Aristoteles). Inte
bara för att den har samma disposition
som en modern vetenskaplig artikel utan
kanske främst för det inledande stycket.
”Alla vetenskaper är ädla och värdefulla,
men då vi anser att några är ädlare och
värdefullare än andra, antingen på grund
av sin högre grad av exakthet eller för
att de befattar sig med högre och mera
underbara ting, så borde vi rimligen, på
båda dessa grunder, räkna forskningen
om själen till de främsta vetenskaperna.”
(Encefaliter och CNS-infektioner bör väl
rimligtvis räknas dit).
Avslutningsvis tror vi att vi slagit rekord i antalet abstrakt (till SILF) till Infektionsveckan. Tack för ert engagemang,
och förstås speciellt tack till alla er som är
mitt uppe i förberedelserna inför mötet!
Vi ses i Jönköping!

Ulf Ryding
Kassör
Infektionskliniken
Östersunds sjukhus
ulf.ryding@regionjh.se

Maria Furberg
Ledamot
Utbildningsansvarig
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset
Umeå universitet
maria.furberg@umu.se
Fredrik Månsson
Redaktör
Infektionskliniken
SUS Malmö
fredrik.mansson@med.
lu.se

Lena Maria Söder
Ledamot
Yngreläkarrepresentant
Infektionsmottagningen
Gävle sjukhus.
lena-maria.johansson.
soder@regiongavleborg.se

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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THE BEAUTY OF
WHAT IS POSSIBLE

(Rx EF)

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

• 90 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV
at Week 48 1,2,3
• Zero resistance in
phase 3 clinical trials 1
• With or without food 1
1. Biktarvy SmPC, Available at: www.ema.europa.eu.
2. Gallant J, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2063–2072.
3. Sax PE, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2073–2082.

This medical product is subject to
additional monitoring.

Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.

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

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

Biktarvy: atazanavir, boceprevir, karbamazepin, ciklosporin (IV eller oral
användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifapentin
eller sukralfat. Biktarvy ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala
läkemedel. Biktarvy ska inte ges samtidigt med läkemedel som innehåller
tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, lamivudin eller adefovirdipivoxil
som används för behandling av HBV infektion. Biktarvy bör ges minst 2
timmar före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter, syraneutraliserande
medel som innehåller magnesium och/eller aluminium. Biktarvy bör ges
minst 2 timmar före järntillskott eller tillsammans med mat. Graviditet
och amning: Biktarvy ska användas under graviditet endast om den
eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret. Biktarvy
ska inte användas under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala
drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, trötthet, depression.
Mindre vanliga: Anemi, ångest, sömnstörningar, kräkningar, buksmärta,
dyspepsi, flatulens, hyperbilirubinemi, angioödem, utslag, klåda, artralgi.
Fall av osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats.
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences Ireland UC,
Irland. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718
00. För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet,
interaktioner, biverkningar samt aktuell information om förpackningar se
www.fass.se.
För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på
produktresumé: 10-2018

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

Information från
Svenska Läkaresällskapet (SLS)
SLS fullmäktige beslutade 2018 att en
arbetsgrupp ska utses med representanter från sektionerna och kansliet
med uppdrag att föreslå ändringar
som möjliggör att SLS organisationsstruktur utvecklas i mer demokratisk
riktning.
Fullmäktige beslutade också att ett diskussionsunderlag från gruppen ska
skickas ut till sektionerna i kvartal tre
och ett färdigt förslag sedan tillställas
fullmäktige för beslut 2019.
Arbetsgruppen har bestått av representanter för fem sektioner, lokalt läkarsällskap, Kandidat- och underläkar-

föreningen (KUF) och sammankallande
från nämnden – totalt åtta läkare inom
sex olika specialiteter. De utsågs sommaren 2018 och har arbetat intensivt under
perioden september-december. Frukten
av gruppens ansträngningar är denna
diskussionspromemoria med förslag till
ny medlems- och organisationsstruktur i
SLS. Förslaget innebär i korthet att

B. Sektion som inte vill uppgraderas
till medlemsförening kan ansöka
om att kvarstå som sektion
- Är endast ett andrahandsalternativ
- Ger begränsat inflytande och inga
extra förmåner
- Innebär högre kostnad för enskild
individ

A. Sektioner uppgraderas till medlemsförening
- Är rekommenderat förstahandsalternativ som innebär att medlemmar i medlemsförening även blir
medlemmar i SLS
- Ger ökat inflytande och extra förmåner

Underlag
från SLS inför
diskussion på
SILF:s årsmöte
föreligger på
infektion.net

- Ger lägst kostnad för enskild individ

BIOLOGISKA
INDIKATORER

TRÄFFA OSS
PÅ VÅRMÖTET
I JÖNKÖPING,
14-16 MAJ

Förmånliga abonnemang som underlättar
att följa Socialstyrelsens föreskrifter och
dokumentationskrav på sterilisationsprocessen.
Kontrollen görs med biologiska indikatorer från SSI Diagnostica
som sedan odlas i vårt certifierade laboratorium.
SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T 4829 9100
ssidiagnostica.com
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Enterovirus

Picornavirusinfektioner – typning behövs

Enterovirus
Det mest kända enteroviruset, poliovirus, är snart utrotat, men infektioner
med övriga enterovirus (EV) är mycket
vanliga i på alla kontinenter.

D

essa virus ger oftast subklinisk eller mild infektion, men kan orsaka utbrott med aspetisk meningit
och främst hos barn och ungdomar orsaka
encefalit, pareser, hjärtmuskelinflammation, höstblåsor och andra eksemsjukdomar samt generaliserad infektion hos nyfödda. Det finns för närvarande 168 kända
enterovirus indelade i fyra arter, EV-A till
EV-D, som infekterar människa och infektion med en typ ger inte skydd mot någon annan typ. De första EV som beskrevs
är coxsackie- och echovirus. Många nya
EV har påvisats de senaste åren, dessa
betecknas med EV-en bokstav (A-D, som
visar vilket släkte viruset tillhör) och en
siffra. I Sverige har vi med jämna mellanrum utbrott av EV främst bland barn och
ungdomar. Under 2018 hade vi ett större
meningitutbrott orsakat av echovirus 30,
under 2016 hade vi ett ökat antal enterovirusinfektioner med olika symptom,
orsakat av flera virustyper bl.a. EV-D68
som främst gav mer eller mindre allvarliga luftvägssymptom, men även akut slapp
myelit finns rapporterat. Epidemiologin
för EV har förändrats i Sverige, förr var
det ofta utbrott med en enda typ, medan
det nu är många typer som sprids samtidigt. Detta beror på att immuniteten mot
många EV typer är lägre i populationen
nu än tidigare. För att kunna identifiera
vilka virus som cirkulerar och orsakar utbrott och olika symptom är typning av EV
och andra picornavirus nödvändig.
Inkubationstiden för en infektion med
EV är en till två veckor. Den vanligaste
spridningen är fekal–oral, och virus kan
ofta isoleras från svalget under infektionens första fas. När virus svalts passerar
det genom magsäcken till tunntarmen
och kan där infektera monocyter och
makrofager i Peyers plack. Där kan det
fortsätta att föröka sig och utsöndras via
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feces under en månad eller längre. Om
värden saknar immunitet mot den infekterande typen kan virus via blodet spridas
till andra målorgan i kroppen som centrala nervsystemet (CNS), hjärta, lever eller
hud. Från CNS kan enterovirus via neuroner infektera hjärnhinna, hjärt- eller
skelettmuskulatur. I de flesta fall får den
smittade en asymtomatisk eller lindrig
infektion med feber, illamående, huvudvärk, magbesvär, muskelvärk, ont i halsen, eller en kombination av dessa. Några
enterovirus kan även infektera konjunktiva eller retina, dessa virus når ögat via
direktkontakt med infekterad tårvätska.
Flera enterovirustyper kan vara associerade med samma symtom och samma
enterovirustyp kan ge olika symtom. Orsaken till detta är inte klarlagd, men visar
att en och samma enterovirustyp kan infektera ett brett spektrum av olika celler.
Smittan vanligast hos barn och ungdom
De flesta vuxna är immuna mot de vanligast förekommande virustyperna. Därför är sjukdomen vanligast hos barn och
ungdomar, som oftast får en subklinisk eller mild infektion. Introduceras en ny enterovirustyp i populationen kan den orsaka utbrott, som bl.a. aseptisk meningit,
även hos vuxna. Ett sådant utbrott hade
Europa och USA under 2014-2016 då en
ny genetiskt förändrad stam av EV-D68
spreds och orsakade stora utbrott med
många fall av svåra luftvägsinfektioner,
vissa fick myelit och andra CNS symptom
och mortaliteten var förhållandevis hög
(0.5%).
E30 har tidigare gett stora epidemier
även så sent som 2018, med ett större utbrott med aseptisk meningit bland barn o
ungdomar.
.
Nyfödda kan få allvarlig generell EV
infektion
Gravida som insjuknar i EV infektion
vid eller dagarna före partus kan smitta
sitt foster via placenta och kan inte ge

barnet passivt skydd eftersom moderns
antikroppssvar inte har hunnit komma
igång vid födelsen. Infektionen upptäcks
oftast först när barnet insjuknar, eftersom
modern vanligtvis har en subklinisk EV
infektion.
Därför är risken för överföring av EV
från en smittad mor till barnet inte känd
och barnets infektion i nyföddhetsperioden kan förlöpa utan symtom eller som
en lindrig febersjukdom. Men de nyfödda
barn som utvecklar symptom har risk för
allvarlig systemisk sjukdom. Eftersom för
tidigt födda barn har ett sämre immunförsvar är riskerna för allvarlig sjukdom
större för dem jämfört med fullgångna
barn. Hos de små barnen kan EV infektionen orsaka engagemang av centrala
nervsystemet (CNS), hepatit eller myokardit och symtomen liknar de vid bakteriell sepsis eller neonatal infektion med
herpes simplex-virus. Dessa infektioner
har högre motalitet än de med ospecifikt
insjuknande eller aseptisk meningit. Om
barnet smittats efter födelsen kan bröstmjölk med maternella antikroppar vara
skyddande under amningsperioden. Vid
mildare EV infektion varar febern tre till
fem dagar och symtomen upphör oftast
inom en vecka. Det är ovanligt med resttillstånd, men vid EV orsakad fulminant
hepatit kan leverfunktionsnedsättning
kvarstå, och en minde andel av de som
haft myokardit kan ha kvarstående problem. Vissa resttillstånd, som spasticitet,
kramper och inlärningssvårigheter finns
beskrivna efter genomgången meningit
eller encefalit orsakad av EV. I Sverige
följs oftast dessa barn inte upp, varför
frekvensen restsymptom är okänd.
Både mor och barn med en enterovirusinfektion är smittsamma under en längre
period. Då EV kan orsaka större utbrott
på neonatalavdelningar ska mor eller
barn med EV infektion isoleras från andra
gravida och nyfödda. Nyfött barn till mor
med enteroviros ska observeras noggrant
under första levnadsveckan.
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Tabell 1. De sju olika släkten av picornavirus som har humanpatogena medlemmar.
Virus tillhörande dessa släkten finns på alla kontinenter
Släkte

Antal arter/
typer

Vanligaste värdar
utöver människa

Mest känt
humanpatogen

Symptom

Enterovirus*/
Rhinovirus*

15/284

Apa gris, ko,
get, kamel, råtta

Poliovirus

Bred symptombild, från
luftvägssymptom till
meningit eller pareser

Parechovirus* 4/23

Sork, råtta, iller

HPeV1

Sepsisbild, encefalit eller
meningit hos små barn
<3 mån ålder

Hepatovirus*

9/13

Apa, säl, fladdermus,
gnagare, igelkott,
ekorre, näbbmus

Hepatit A virus

Akut hepatit

Kobuvirus*

3/33

Gris, ko, får, hund,
katt, gnagare, kanin,
fladdermus

Aichivirus 1

Gastroenterit

Cardiovirus

3/20

Gnagare, genett,
murmeldjur

Saffold virus

Gastroenterit,
aseptisk meningit

Cosavirus

5/33

Endast människa

Cosavirus

Gastroenterit

Salivirus

1/1

Endast människa

Salivirus/Klassevirus

Gastroenterit

* Har identifierats i Sverige
Parechovirus ger liknande symptom
hos små barn
Ett annat picornavirus, parechovirus,
ger liknande symptom som EV infektioner hos små barn under ett års ålder. Det
finns 19 olika typer av parechovirus som
smittar människa, där typerna HPeV-1, -3
och -6 är de vanligaste i Sverige. De små
barnen har oftast smittats efter födelsen
av ett småsyskon som har subklinisk infektion. Det undersöks sällan för detta virus då barnet oftast tillfriskar efter ett par
veckor, men bestående neurologiska och
kognitiva resttillstånd finns beskrivna.
Rhinovirus ger ofta en mild övre luftvägsinfektion
Minst hälften av alla övre luftvägsinfektioner orsakas av humant rhinovirus
(HRV). Dessa infektioner är vanliga i hela
världen. Smittspridning sker oftast via
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sekret på fingrar till näsa och konjunktiv, vilket är ett effektivare spridningssätt än inandning av aerosol som bildas
vid hosta och nysningar. Det finns över
108 olika typer av HRV fördelade på tre
arter, HRV-A till HRV-C. Som för EV är
immuniteten typspecifik, vilket innebär
att smitta med en typ ger inget skydd
mot de andra typerna. Dessutom är det
humorala immunsvaret svagt och de sekretoriska antikroppar som behövs för
att skydda mot infektion är kortlivade,
vilket innebär att reinfektion med samma typ kan ske med några års mellanrum.
Inkubationstiden för HRV infektion är
några dagar. Virusutsöndringen börjar
strax innan symtomen uppträder, når en
topp vid symtomdebut, och kan kvarstå
upp till ett par veckor. Över 90 procent
av mottagliga smittade individer får oftast en vanlig förkylning under några da-

gar, och infektionen klingar av inom en
vecka. Men HRV kan även ge allvarligare
symtom från nedre luftvägarna och kan
utlösa astma hos barn, speciellt om barnet är smittat med ett virus som tillhör
HRV-C. De kan även förvärra en kronisk
bronkit hos rökare. Sekundära bakteriella
infektioner är vanliga och kan resultera
i bihåle- och öroninflammation och allvarligare lunghinneinflammationer hos
äldre. HRV-infektioner orsakar stora
samhällskostnader på grund av många
förlorade arbetstimmar hos den arbetsföra befolkningen.
Diagnostik
För att få veta om det rör sig om en
entero- rhino- eller parechovirus infektion ska prov skickas till mikrobiologiskt
laboratorium. Virus kan identifieras med
PCR i serum, likvor, feces, svalgsekret
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Antal diagnosticerade fall i Göteborg per vecka under 2016. Det är säsongsvariationer av EV- och HRV-infektioner med flest EV infektioner under
hösten, medan HRV-infektioner förekommer under hela året. De flesta av dessa virus har typats och typningen visade att 19 olika EV- och 38 olika
HRV-typer spreds samtidigt under hösten, med en övervikt för EV-D68.

och nasofarynxaspirat. Har patienten
blåsor kan prov tas från blåsinnehållet.
Vid positivt utfall vid PCR-undersökning
kan virus typas med sekvensering direkt
från provet. Detta utförs för närvarande endast på två laboratorier i Sverige
(Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset). Flertalet virus
kan även isoleras på cellkultur för typning om virusnivån är låg. Om ett nyfött
barn har EV infektion bör även modern
provtas, om det har parechoinfektion bör
småsyskon provtas. Det är av stor vikt att
bestämma virustypen för att snabbt identifiera utbrott och därmed vidta åtgärder
för att förhindra vidare smittspridning.
Detta ger också värdefull kunskap om vilka typer som cirkulerar och kan ge allvarlig sjukdom, så att i första hand antivirala
medel eller vaccin mot dessa typer kan
utvecklas.
Profylax
Vaccin finns endast mot polio, och ett är
under utveckling mot EV-A71, som ger
stora svåra utbrott med hög mortalitet
hos barn främst i Asien. Det är viktigt med
god handhygien för att förhindra att EV
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och parechovirus sprids. Ingen specifik
antiviral terapi vid neonatal enterovirusinfektion är godkänd i Sverige. Intravenöst immunglobulin har prövats, men
inga studier har visat effekt. Det saknas
standardiserat immunglobulin med avseende på neutraliserande antikroppsaktivitet mot de vanligaste enterovirustyperna.
Det antivirala preparatet pleconaril har ej
visats ha effekt avseende viruspersistens,
symptom eller längd av sjukhusvistelse.
Vid utbrott på neonatal- eller intensivvårdsavdelning ska misstänkta fall vårdas
på enkelrum och provtas.
Översikt
EV tillhör en av de större virusfamiljerna,
Picornaviridae, som omfattar små (pico)
RNA virus. Denna familj har flera hundra medlemmar som infekterar människor,
andra däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur,
och fiskar. De som infekterar människa
finns i åtta släkten (se tabell). EV är det
största med nästan tre hundra typer. Baserat på genetiska skillnader i strukturproteinerna har EV indelats i femton arter,
varav sju har medlemmar som infekterar
människa: EV-A, EV-B, EV-C och EV-D

och humant rhinovirus A–C (HRV-A,
HRV-B och HRV-C). Alla echovirus, coxsackievirus B-typer och coxsackievirus
A9 (CV-A9) är genetiskt lika och är klassificerade som EV-B. De övriga coxsackievirus A-typerna tillhör EV-A och EV-C. I
den senare arten ingår poliovirus, som är
det mest kända enteroviruset.

Heléne Norder
docent,
universitetssjuhusövermikrobiolog,
adjungerad professor,
Avd. för Klinisk Mikrobiologi/ Virologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Kvinnliga förebilder inom infektionsmedicin

Kvinnliga förebilder
inom infektionsmedicin
Det finns i Sverige idag över 600 läkare
verksamma inom infektionssjukvården
varav cirka 54 procent är kvinnor.

U

tvecklingen under den näraliggande dåtiden och nutiden förtjänar därför att belysas med
hjälp av de kvinnliga kollegor som genom åren har bidragit till specialitetens
och föreningens utveckling och livskraft.
Genom mejlutskick till kollegor vid landets samtliga infektionskliniker har vi
fått in en lång lista på kvinnliga förebilder
inom infektionsmedicinen genom åren
och från hela landet. Den sammanställning som här följer gör inte anspråk på att
vara fullständig och fokuserar på kollegor
som inte längre är fullt yrkesverksamma.
Vi har valt att bara ta med infektionsläkare även om flera viktiga förebilder identifierats inom närliggande specialiteter.
I bokstavsordning presenteras här några
av alla de inspirationskällor och föredömen inom vård och forskning som våra
kollegor runtom i landet valt att uppmärksamma, tillsammans med utdrag ur omdömen som skickats in till oss:
Ewa Aufwerber (Stockholm): Klinisk
nestor huvudsakligen verksam på Solna/
Danderyds sjukhus.
Agneta Aust-Kettis (Stockholm): genom
sin verksamhet inom Tropikmedicin och
kunskap om protozoer visade oss att tropikmedicin är mer än malaria.
Susanne Bergdahl (Stockholm): stort och
tidigt engagemang när AIDS-epidemien
härjade som värst samt lade grunden för
konsultverksamhet i Stockholm.
Birgitta Borulf (Halmstad): en mycket
bra kliniker, uppmuntrande, stimulerande
och orädd.

Ingrid Atterholm och Karin Norlin tar hand om vattenprover.
De tog vattenprover hemma hos patienter som drabbades av badfeber, en tidigare okänd allergisk alveolit.
Det kunde aldrig fastställas vad som orsakade reaktionen, men sjukdomen beskrevs i Lancet 1977, oktober
1, sid. 684-686A.
Foto: Sjukhusfotograferna i Lund
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Birgitta Castor (Malmö): tropikmedicinsk nestor i södra Sverige under många
år.
Britt-Marie Eriksson (Uppsala): mångårigt engagemang i föreningens styrelse
och RAV, och verksam som klinikchef och
lektor i Uppsala.
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Birgitta Evengård (Stockholm/Umeå):
landets första kvinnliga professor inom infektionssjukdomar med egen stol.

Ingrid Nilsson-Ehle (Lund): professor
och klinisk lärare i Lund, ordförande i föreningen.

Vanda Friman (Göteborg): drivande inom
ämnet immunbristsjukdomar.

Karin Nordström (Västerås): verksamhetschef, fantastisk kliniker med stort patientfokus.

Ingalill Gustavsson Moriglane (Stockholm): expert inom området Echinokockinfektioner.
Åsa Hallgårde (Skåne): klinikchef, chefläkare och ordföranden för Svenska Infektionsläkarföreningen.
Harriet Hogevik (Göteborg): forskande
kliniker och verksamhetschef, verksam
även inom smittskydd.
Marianne Jertborn (Göteborg): professor i Göteborg som haft stor betydelse för
utvecklingen av det drickbara koleravaccinet, även betydande roll inom läkarutbildningen vid Göteborgs Universitet.
Christina Jorup (Stockholm): före sin tid
med att verka för rationell/ per oral antibiotikaanvändning på Södersjukhuset där
hon öppnade en infektionsavdelning.
Inger Julander (Stockholm): en mycket
kompetent och erfaren kliniker och professor som genom åren engagerat sig särskilt inom TBC, HIV och endokarditer.
Ingela Krantz (Göteborg): forskande och
framstående kliniker.
Aud Krook (Stockholm): startade i projektform vård för patienter med kombinerad infektions- och missbruksproblematik, en helt ny vårdform som än idag
kännetecknar en del av verksamheten på
Huddinge Sjukhus och detta har varit ett
föredöme för samarbete över specialitetsgränser.
Gunilla Lidin Jansson (Göteborg): en
uppmuntrande, forskande kliniker med
mycket stort kontaktnät.
Annika Linde (Stockholm): mångårig karriär som infektionsläkare och senare ett
flertal roller på Smittskyddsinstitutet respektive Folkhälsomyndigheten: chef inom
den mikrobiologiska diagnostiken och sedermera statsepidemiolog. Internationella
insatser för WHO.
Ann-Charlott Lindholm (Eskilstuna): en
duktig kliniker med bred kunskap som varit pionjär inom HIV-vården i Sörmland,
även engagerad i STI och Sesam-verksamheten i länet.
Linda Morfeldt (Stockholm): pionjär
inom HIV, insåg tidigt vikten av systematisk uppföljning och startade det första
kvalitetsregistret.
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Karin Norlin (Lund): pionjär inom ämnet
utmattningssyndrom, mycket uppskattad
kliniker.
Inga Odenholt (Uppsala/Malmö): professor som betytt mycket för doseringen
av betalaktam-antibiotika och genom åren
varit mycket engagerad i såväl Strama-arbete som läkarutbildningen.
Elisabet Olding-Stenqvist (Uppsala): en
gedigen forskare med fokus på virusdiagnostik, den första kvinnan som disputerade inom Infektionssjukdomar i Uppsala,
sedemera chefläkare, senior lärare därtill
en mycket erfaren kliniker.
Ann-Margreth Olinder-Nielsen (Jönköping): Kliniker med stort engagemang
inom immunbristverksamheten. Stor förebild och stöd för kvinnliga yngrekollegor.
Anna Persson (Stockholm/Gävle): en fantastisk kliniker och kollegial förebild.

Överläkare Elisabeth Olding Stenkvist, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
1995
Foto: Lennart Engström, Upplandsmuseet

Agneta Philipsson (Stockholm): mycket
kunnig, pedagogisk och mänsklig doktor
som uppskattats och respekterats av både
kolleger och studenter - tongivande som
studierektor med ansvar för undervisningen på grundnivå.
Birgit Sköldenberg (Stockholm): professor och klinikchef som var pionjär inom
arbetet med herpesencefaliter, låg bakom
studien som ledde till registreringen av
aciklovir på denna indikation.
Karin Stenqvist (Göteborg): forskande
och framstående kliniker.
Maj Svanbom (Stockholm): banbrytande
forskning inom sepsis /endokardit, mycket erfaren kliniker och uppskattad lärare.
Ingrid Uhnoo (Uppsala): kliniker och
professor med tung kompetens inom virologi och vaccinologi som varit verksam vid
Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, pionjär inom behandling av virala
hepatiter, vaccinforskning och utveckling
av olika vaccinationsvägledningar.
Judith Bruchfeld
Karin Lindahl
Robert Schvarcz
Andreas Jacks
Karolinska Universitetssjukhuset
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Infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov

Populär infektionsklinik med
stabil bemanning
– Han skickades både till Göteborg och
till London på utbildning, företog åtskilliga studieresor till Afrika, Indien, Sydoch Centralamerika och byggde sedan
upp såväl tropikverksamheten som tropiklabbet. Det var inte bara missionärer
och sjömän som sökte sig hit, även utlandsanställda, bland annat vid Tändsticksfabriken. Det var en omfattande
verksamhet med fem avdelningar och 96
vårdplatser, säger Maria Palmérus.
Många av klinikens infektionsläkare har
genom åren arbetat utomlands under
längre perioder och det finns fortfarande en gedigen kunskap och intresse när
det gäller tropikmedicin och internationell hälsa.
– Vi har ett fortsatt väldigt bra tropiklabb
och under infektionsveckan kommer vi
att berätta mer om den verksamheten.
Verksamhetschef Maria Palmérus

Infektionskliniken vid Länssjukhuset
Ryhov är värd för årets Infektionsvecka
14–17 maj i Jönköping.
På 50-talet var kliniken ett nationellt
centrum för tropikmedicinsk utredning
och vård av hemvändande svenska
missionärer.
I dag har kliniken 100 anställda och
ett brett regionuppdrag med konsultverksamhet på sjukhusen i Värnamo
och Eksjö.

D

et är mycket som är på gång i
Region Jönköpings län och vid
Länssjukhuset Ryhov. Sjukhuset
invigdes för drygt 30 år sedan och är i behov av modernisering och utökade ytor.
Omfattande ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten pågår och flera nya byggnader väntas stå klara inom de närmaste
åren.
– Vi kommer dock att vara kvar i vår nuvarande byggnad, men ser fram emot en
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uppfräschning av våra lokaler som är från
mitten av 1970-talet. Vi kommer också att
få åtta helt nya vårdrum med kontrollerad
ventilation. Utmaningen blir att bedriva
verksamhet samtidigt som renoveringsarbetet pågår, säger Maria Palmérus, infektionsläkare och verksamhetschef.
Vi träffas i klinikens konferensrum. På
väggen hänger svartvita foton av tidigare
chefer, bland andra den legendariske Olle
Gabinus. Han var barnläkare och bakteriolog och chef för dåvarande epidemisjukhuset (numera infektionskliniken).
I början av 1950-talet hade Svenska Missionsrådet identifierat ett behov av att
samla kompetens kring hur man utreder
och behandlar tropiska sjukdomar. Varje
år vände sig ett hundratal patienter, missionärer, sjömän och utlandsanställda, till
sjukvården med tropikmedicinska åkommor. I Sverige fanns vid den här tiden inte
den beredskap som krävdes och Olle Gabinus fick uppdraget att etablera ett tropikmedicinskt centrum i Jönköping.

Brett regionuppdrag
Epidemisjukhuset bytte namn till Infektionskliniken 1964 och har idag ett
upptagningsområde på cirka 360 000
invånare. Kliniken har 27 slutenvårdsplatser, öppenvårdsmottagning, vaccinationsmottagning och sprututbytesverksamhet. Infektionskliniken har cirka 100
anställda medarbetare, varav 12 är specialister i infektionsmedicin (9 heltidstjänster) och tre är ST-läkare.
– Vi har en stabil läkargrupp och är en
välfungerande klinik. Vi har ett flertal
forskningsintresserade, tjänstlediga för
utlandsarbete och våra kunskaper efterfrågas inom närliggande specialiteter
som vårdhygien, smittskydd och Strama.
Faktorer som vi i större utsträckning
behöver ta höjd för i den långsiktiga rekryteringsplanen. Än så länge har vi inte
haft några stora problem med vårdplatser, underbemanning eller rekrytering.
Våra framgångsfaktorer tror jag bygger
på en stark teamkänsla på kliniken
och att alla medarbetare är delaktiga i
utvecklingsarbete.
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Några av de utmaningar som kliniken
brottas med är att hitta finansiering för
antibiotikaronder på regionens tre sjukhus. Och precis som i andra regioner i Sverige funderar Region Jönköping som bäst
på hur den omfattande omställningen av
hälso- och sjukvården ska organiseras.
– Vi diskuterar mycket hur våra arbetssätt
kan och bör ändras för att möta den pågående förskjutningen från specialistsjukvård till en nära vård. Hur använder vid
infektionsläkarresurserna på bästa sätt i
regionen? Det handlar bland annat om närvaro på akutmottagningen och vår nattjour.
I dag har infektionskliniken inte primärjour på akutmottagningen och akuta jourfall
handläggs vanligtvis inte på infektionsmottagningen.
– Vi har en beredskap med en primärjourslinje dygnet runt och en bakjourslinje
nattetid och det tar mycket av våra resurser. Eftersom vi inte är på akutmottagningen behöver vi se till att våra blivande specialister får handlägga tillräckligt
många patienter med infektioner primärt.
Vi skulle behöva mer resurser för att skapa
en linje på akuten, eller så måste vi omfördela arbetet och se över hur vi prioriterar i
vår verksamhet.
Sepsislarm
En angelägen satsning som infektionskliniken vill fortsätta att utveckla är en säkrare
sepsisvård. I maj 2018 infördes ”Sepsislarm” med en tydlig vårdprocess. Sepsislarm handläggs av jour på akuten och infektionsläkare är tillgängliga på en separat
sepsistelefon för råd kring handläggning.

Kliniskt aktiv chef
I snart 20 år har hon arbetat på Infektionskliniken. Egentligen skulle Maria Palmérus göra sin AT i Jönköping och sedan
åka tillbaka till Göteborg, men fastnade för
infektionsmedicin och blev kvar på Infektionskliniken. Även om hon stimuleras av
patientmötet har hon valt att gå in i chefsrollen.
– Det var inte självklart. Vi har en fantastisk klinik som jag verkligen känner mycket för. Det behövdes en chef och jag fick
förtroendet. Men för mig är det också viktigt att fortsätta vara kliniskt aktiv och delta i jourverksamheten. Jag arbetar cirka en
dag i veckan med patienter. Där hämtar jag
mycket energi och det är också ett sätt att
behålla förståelsen för vad som är viktigt
för såväl patienter som medarbetare. Den
stora utmaningen är att få tiden att räcka
till, utvecklingen går mot att chefskapet
blir allt mer omfattande, säger Maria Palmérus.
Syster Görel framträder
Vid Infektionskliniken bedriver flera av
specialisterna olika forskningsprojekt
kring kroppens immunförsvar, fästingburna infektioner och tarminfektioner.
Under Infektionsveckan kommer de att
delta och berätta mer om sina projekt
samt medverka som moderatorer (se
separata intervjuer).

Även syster Görel kommer att framträda i
olika sammanhang undr veckan. Vill man
bekanta sig med syster Görel i förväg, är
hon även på Youtube där hon delar med
sig av klokskap kring vaccin, mässlingspartyn och 70-talister.
– Det är Anna Fornarve, infektionsläkare på kliniken, som på fritiden lärt sig att
buktala. Hon överraskade oss stort på julfesten 2017 med dockan Görel. Det blev en
braksuccé och nu ska hon underhålla deltagare under Infektionsveckan.
Konferensen kommer att äga rum på kongresscentret Elmia, strax utanför Jönköping. Här kommer posterminglet att äga
rum. I Munksjömagasinen, i centrala Jönköping kommer galakvällen att hållas och
på torsdagskvällen är det middag på kulturhuset Spira, vackert beläget vid Munksjön och ett stenkast från centrala stan.
– Det är med stor glädje och spänning vi
ser fram emot att få husera våra infektions- och mikrobiologiintresserade vänner under ett par majdagar i vår vackra
stad. Förutom ett fint vetenskapligt program med möjlighet till inhämtande av
viktig kunskap hoppas jag också att vi skall
ha riktigt roligt, säger Maria Palmérus.

Eva Nordin

– Våra tre sjukhus i regionen är också piloter i LÖFs projekt Säker Sepsis som är ett
omfattande förbättrings- och utvecklingsprojekt för ett ännu bättre sepsisomhändertagande. Våra infektionsläkare Jesper
Svefors och Anna Fornarve har arbetet
mycket med detta, säger Maria Palmérus.
Cirka 3 000 av regionens medarbetare har
utbildats i optimalt sepsisomhändertagande och en standardvårdplan har införts.
– Vi kan konstatera att vi har två till tre larm
per dygn i regionen och börjar nu få mycket
intressant data att titta vidare på. Kvalitetsmåtten tid till vätska och provtagning med
laktat når vi till nästan 100 procent. Vad
gäller tid till antibiotika ser vi en allt snabbare handläggning. Vi började med ett snitt
på 50 procent som fick antibiotika inom en
timme, och nu når vi upp till 80 procent.
Det återstår nu att titta på hårda data som
mortalitet och försäkra oss om att vi når
rätt patientgrupp.
Anna Fornarve, infektionsläkare och buktalare. Här med syster Görel som framträder under
Infektionsveckan
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Forskningsprojekt vid
Infektionskliniken på Ryhov
Per Vågström, infektionsläkare, är en
av tre doktorander vid Infektionskliniken på Ryhov. Hans forskningsprojekt
handlar om primära immunbrister. På
Infektionsveckan är han moderator
för keynote-föreläsningen: ”Primary
immunodeficiency– Understanding the
burden of the disease”.
Immunbrist är en stor brokig skara av
sjukdomar och syndrom (cirka 340 diagnoser) som kännetecknas av att patienten lever i ett tillstånd av mer frekventa
infektioner och många gånger kronisk
trötthet. En sådan diagnos är immunglobulin G subklassbrist. Eftersom tillståndet har en tendens att smyga sig på under
en längre tid, kan det dröja innan diagnosen ställs. I Sverige beräknas cirka 2 500
personer vara i behov av immunglobulinbehandling.

handlar om där många frågor ännu inte är
besvarade, därför är behovet av forskning
stort. Vissa av patienterna är i behov av
immunglobulinsubstitution, andra inte.
Tydliga redskap för att veta vilka som har
glädje av behandling finns ännu inte.
I sin forskning försöker Per Vågström
hitta variabler som hjälper till att förstå
tröttheten hos patienterna, vilka patienter som bör ha behandling och vilka som
liksom nu behöver prova behandling och
sen genomgå ett utsättningsförsök samt
varför behandlingsdoserna varierar hos
patienterna med substitution.
– För mig är forskningen ett sätt att stilla
min nyfikenhet och att förhoppningsvis
bidra till en bättre vård och behandling
för patienterna.

Det har gått snart åtta år sedan Högslandssjukhuset i Eksjö drabbades av omfattande
utbrott av Clostridium-infektioner. Flera åtgärder vidtogs, bland annat infördes
snabbdiagnostik av C. difficile, försök till
en mer rationell antibiotikabehandling,
förbättrad vårdhygien samt storstädning
av sjukhusets avdelningar med spordödande medel. Sammantaget resulterade
det i en halvering av infektionerna, jämfört
med motsvarande månader 2011.
– Mitt första arbete handlade om epidemiologin i Jönköpings län och kartläggning av C. difficile stammar. Jag tittar nu
på utbrottet i Eksjö och på en stam som
heter 046 och som tycks leda till en högre
dödlighet bland patienterna. Jag försöker
ta reda på varför den fick fäste. Vi vet från
andra utbrott att tarminfektion orsakad av
toxinbildande C. difficile är särskilt kopplat till en hög användning av cefalosporiner och kinoloner, säger Cecilia Magnusson.

– Immunbrist påverkar livskvaliteten och
även livslängden och innebär för många
ett stort lidande. I mitt avhandlingsarbete
fokuserar jag på subklassbrister. Det är en
förhållandevis stor grupp av patienter det

Cecilia Magnusson, överläkare vid Infektionskliniken på Ryhov, forskar om
Clostridium difficile-orsakad diarré och
om fecestransplantationer. På Infektionsveckan ska hon medverka på symposiet ”Skit in, Skit ut– om vikten av
bra provtagning”.

Per Vågström - forskare immunbrist

Cecilia Magnusson forskar om Clostridium difficile-orsakad diarré och om fecestransplantationer
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vid Infektionskliniken i Linköping,
genomför Cecilia Magnusson även en studie för att utvärdera olika sätt att bota patienter med fecestransplantation vid återkommande C. difficile-infektioner.
– Vi undersöker om fruset fecesmaterial botar infektionen i samma grad som
färskt. Dessutom vill vi ta reda på vilket
sätt det är mest effektivt att ge behandlingen, om man ska ge det via ändtarmen
eller via kapslar.

Paula Gyllemark är överläkare vid Infektionskliniken på Ryhov och forskar
om fästingdrivna infektioner med fokus på neuroborrelios. Hennes förhoppning är att kunna bidra till en bättre
förståelse av immunsvaret och andra
fästingburna patogener vid misstänkt
neuroborrelios.

Stora randomiserade studier saknas
Många patienter har en sänkt livskvalitet
och ett stort lidande. Vissa har svårt att
lämna hemmet av rädsla för att inte hinna
till toaletten.

I den så kallade STING-studien samlades
cirka 10 000 fästingar in. Ett av syftena var
att kartlägga risken för fästingburna infektioner efter fästingbett. En gedigen biobank har byggts upp med blodprover från
fler än 5 000 fästingbitna individer samt
kliniska data från personenkäter.

– Det är så spännande att följa patienter
som genomgår fecestransplantation. När
de kommer på återbesök är det som att de
har fått livet tillbaka, det är väldigt roligt
att se. Fecestransplantation är en metod som används mer och mer och över
hela världen, men fortfarande saknas det
stora randomiserade studier och många
frågor återstår att besvara, säger Cecilia
Magnusson.

– Det är ett fantastiskt material med fästingar som är plockade i vår region. Jag använder mig av den forskning som utförts
på detta material i mina möten med patienter. Många med svåra symtom är rädda
för att de har drabbats av neuroborrelios.
Och det är främst patienterna som driver
min ambition med forskningen, att bättre kunna omhänderta rädslan men även
okunskapen som finns om borrelia.

Vid sidan av sitt kliniska arbete och sin
forskning är hon även ordförande för
STRAMA vid Länssjukhuset Ryhov.

I de allra flesta fall blir patienterna friska
av borrelia, även om infektionen spridit sig
till nervsystemet. Men i vissa fall kan patienter få kvarvarande symtom i resterna
av den inflammation som bakterien orsakat. Svårare infektioner kan också ge förlamningar och koncentrationssvårigheter.

På Infektionsveckan deltar hon på torsdagens symposium om STRAMA där hon
föreläser för infektionssjuksköterskor.
Cecilia Magnusson medverkar även på
onsdag vid symposiet ”Skit in, skit ut” om
vikten av bra provtagning.

– I min forskning har jag framförallt tittat
på immunförsvaret vid neuroborrelios.

Utifrån ett välkarakteriserat material försöker vi se om det går att länka bilden av
immunförsvaret till prognos, säger Paula
Gyllemark.
Hennes förhoppning är att det i framtiden
skulle kunna vara möjligt att med ett blodprov kunna utesluta neuroborrelios, utan
att en lumbalpunktion behöver utföras,
men givetvis inte till bekostnad av specificitet eller sensitivitet, och vägen dit är
sannolikt lång, säger Paula Gyllemark.
– I ett annat projekt tittar vi efter andra
fästingburna agens hos människor utredda på misstanke om neuroborrelios. Ett
högaktuellt område då vi räknar med en
ökning av fästingburna infektioner, förutom Borrelia, med de klimatförändringar
vi ser. Vi behöver mer kunskap om andra
infektioner, speciellt hur de kan drabba
nervsystemet. Projektet är ett gemensamt
arbete mellan Jönköping, Linköping och
Kalmar och vi letar efter TBE, Anaplasma, Rickettsia, Babesia och Neoehrlichia.
Vi arbetar just nu med ett manuskript och
kommer att presentera en del av materialet
på Vårmötet.

Eva Nordin

Paula Gyllemark - forskare neuroborrelios
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Program
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 14-17 maj 2019

Tisdag 14 maj

Medverkande: Volkan Özenci, Stockholm, Paula Mölling, Örebro
och Sohvi Hörkkö, Oulu, Finland

>> Kl. 08.00-12.00
Ungt Forum (SPUK):
Hud- och mjukdelsinfektioner

Abstract: Tidig diagnos och korrekt behandling är av avgörande
betydelse för den septiske patienten och blododling har en central
roll i diagnostiken. Önskemål om snabba och korrekta svar från de
mikrobiologiska labben lever ständigt.
I denna session kommer vi presentera och diskutera på vilka sätt
blododlingsdiagnostiken kan skyndas på, när och var implementering av snabbanalyser lämpar sig och hur man kan arbeta för bättre ge alla medborgare samma diagnostiska förutsättningar oavsett
avstånd till det mikrobiologiska labbet.

Utbildning för ST- och yngre läkare, föranmälan krävs.
Moderator: Lena-Maria Söder, Gävle
Föredrag och medverkande: ”Hud- och ytliga mjukdelsinfektioner med praktisk sårvård” Cecilia Rydén, Helsingborg, ”Nekrotiserande fasciit – patofysiologi och behandling” Per Åkesson,
Lund och ”Mjukdelsinfektioner med ovanligare orsaker” Lars
Wesslén, Gävle
Abstract: En betydande andel av de infektionssjukdomar vi behandlar inom både öppen- och slutenvården har fokus från hud- och
mjukdelar. På årets Ungt forum avhandlas både akuta och kroniska
hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av olika agens.

>> Kl. 13.00
Invigning Infektionsveckan och
Mikrobiologiskt vårmöte 2019

SILF välkomnar ST-läkare inom infektionssjukdomar och klinisk
mikrobiologi att delta. Föranmälan krävs för att erhålla kursintyg
enligt ST-målbeskrivningen. Övriga intresserande får delta i mån
av plats.

>> Kl. 09.45-11.05
Workshop: Jorden runt på 80 minuter
– en odyssé i parasitologi
Begränsat antal deltagare, föranmälan krävs, genomförs på Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.
Moderator: Jessica Ögren, Jönköping
Abstract: En virtuell resa runt jorden med fokus på aktuella parasiter i olika områden. Vem har bytt namn, vem har muterat och
varför ökar vissa? Diskussioner kring diagnostiska utmaningar och
algoritmer för morgondagens behov. Hur upprätthåller vi mikroskopisk kompetens när molekylärbiologin tar en allt större plats?
Kompetens var svårt när mikroskopi var den enda metoden, går det
ens nu? Behövs mikroskopisk kompetens fortfarande?

>> Kl. 09.45-10.15
Studiebesök: Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov
Begränsat antal deltagare, föranmälan krävs, genomförs på
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

>> Kl. 10.00-11.30
Workshop: Snabb blododlingsdiagnostik
Session given in English.
Moderator: Anna Åkerlund, Jönköping/Linköping
18

Klaus-Peter Hunfeld

>> Kl. 13.15-14.45
Keynote 1: Tick-borne diseases
Session given in English.

Moderator: Anna J Henningsson, Jönköping/Linköping
Keynote föreläsare: Klaus-Peter Hunfeld, Frankfurt, Tyskland
Medverkande: Malin Lager, Jönköping, Randi Eikeland, Kristiansand, Norge och Linda Wass, Göteborg
Abstract: Sessionen kommer att fokusera på dagens och morgondagens laboratoriediagnostik för borreliainfektioner, om aktuella nordiska samarbeten för att hantera fästingburna infektioner,
samt den relativt nyupptäckta fästingburna patogenen Candidatus
Neoehrlichia mikurensis.
Klaus-Peter Hunfeld, professor i medicinsk mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi och chef för Institutet för Laboratoriemedicin, Northwest Medical Centre, Academic Teaching
Hospital, Goethe Universitetet, Frankfurt, Tyskland. Professor
Hunfelds kliniska och forskningsmässiga arbete är omfattande
och berör vektorburna mikroorganismer, epidemiologi, vårdhygien och smittskydd, snabb molekylärbiologisk diagnostik samt
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resistensmekanismer. Sedan 2016 är han vice ordförande i Society
for Promoting Quality in Medical Laboratories (INSTAND). Han
är också medlem i ESCMID Study Group on Lyme Borreliosis
(ESGBOR) och har varit medförfattare till flera av gruppens position papers.

>> Kl. 15.30-17.00
Symposium: Abdominella infektioner
– en utmaning för både infektionsläkaren, kirurgen och bakteriologen, inkl.
sepsis-kvalitetsregister
Moderator: Jonas Cronqvist, Malmö

Medverkande: Christian Giske, Stockholm, Jonas Sundén-Cullberg, Stockholm, Marie-Louise Lydrup, Malmö och Jesper Svefors, Jönköping
Abstract: Abdominella infektioner omfattar många olika tillstånd i buken och innebär en multidiciplinär utmaning. Oklarheter kring diagnostik, förväntade patogener, kirurgisk intervention
och behandlingstid avseende antibiotika föreligger. Dessa frågor
avser vi belysa under vårt symposium. Sessionen innehåller även
rapport från kvalitetsregistret för sepsis.

>> Kl. 15.30-17.00
Symposium: Multiplexpaneler för
mikrobiologisk diagnostik
– med fokus på virus
Moderator: Håkan Janson, Växjö

Medverkande: Annika Allard, Umeå och Nicklas Sundell, Göteborg
Abstract: Symposiet fokuserar på multiplexpaneler för virusdiagnostik, men berör även andra agens samt snabbdiagnostik
av luftvägsagens. Olika metoders prestanda samt deras för- och
nackdelar samt kliniska nytta berörs av föreläsarna. Symposiet
avslutas med en paneldiskussion där auditoriet har möjlighet att
ställa frågor.

>> Kl. 17.00-18.00
Årsmöte: SILF, FKM, RFM & SFM
>> Kl. 18.00-21.00
Postersession med mat

Abstract: Vid denna session visas de inskickade abstracts upp,
som valts ut att presenteras som postrar. Huvudförfattarna är på
plats vid sina postrar för diskussion. Konferensens deltagare har
en viktig uppgift i att utse årets bästa postrar, en från SILF och en
från de mikrobiologiska föreningarna, utifrån kriterierna: vetenskaplig stringens, nyhetsvärde och presentation. Sessionen sker i
mingelformat, med förtäring under sessionen.

Onsdag 14 maj
>> Kl. 07.30-08.15
Frukostsymposier
1. ”Ambulatory management of Gram-positive infection in difficult to reach populations”
Arrangör: Correvio
Infektionsläkaren 2 · 19

2. ”Nya innovationer för effektivare diagnostik”
Arrangör: BD
Föranmälan krävs, genomförs på Scandic Elmia.

>> Kl. 08.30-10.00
Symposium: Antibiotikadilemman
– frågor att besvara
Moderator: Gisela Otto, Lund

Medverkande: Johan Tham, Malmö och Simon Werner, Malmö
Abstract: Det finns många oklarheter kring hur vi bäst antibiotikabehandlar våra patienter. Några av dessa dilemman lyfts i detta symposium. Sedan flera år har det diskuterats om pseudomonasinfektioner bör behandlas med singelpreparat eller med två
eller flera preparat i kombination samt vid vilka typer av infektioner respektive med vilka preparat som olika behandlingsregimer
är att föredra. Här lyfts dessa frågor i en pro and con debatt där
aktuellt kunskapsläge klarläggs och kryddas med funderingar och
personliga synpunkter. Allergi mot betalaktamantibiotika försvårar ofta optimalt antibiotikaanvändande vid både enkla och svåra
infektionstillstånd. Hur vi ska tänka och vad vi kan våga behandla
patienterna med gås här igenom.

>> Kl. 08.30-10.00
Fria föredrag: Mikrobiologi

Moderatorer: Håkan Janson, Växjö/FKM, Camilla Lagheden,
Stockholm/RFM och Per-Eric Lindgren, Linköping/SFM
Abstract: Denna session består av korta föredrag som presenteras
av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet
har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare
för föreningarna FKM, RFM och SFM. Mellan varje presentation
finns tid för frågor och diskussion.
MI-01: Clinical validation of the full genotyping CLART4S HPV
assay on Surepath and Thinprep samples according to the international guidelines for human papilloma test requirements for cervical screening, Camilla Lagheden, Stockholm.
MI-02: Bra överenstämmelse mellan Biofire® FilmArray® och QIAstat-Dx (DIAGCORE®) luftvägs- och gastroenteritpaneler – problematiskt att verifiera diskrepanta fynd från feces, Håkan Janson,
Växjö.
MI-03: Ett mikrofluidiskt test med hög kapacitet för snabb antibiotikakänslighetsbestämning, Christer Malmberg, Uppsala.
MI-04: Phenotypic detection of colistin resistance in Escherichia
coli and Klebsiella pneumoniae requiring only 30 minutes of antibiotic exposure, Sofia Somajo, Växjö.
MI-05: Multi-laboratory evaluation in southern Europe of the EUCAST method for rapid antimicrobial susceptibility testing directly
from positive blood cultures, Anna Åkerlund, Jönköping/Linköping .
MI-06: Helgenomsekvensering av Clostridium difficile ger mer detaljerad information än Ribotypning, Martin Sundqvist, Örebro.

>> Kl. 10.45
Välkomna IFIS
>> Kl. 10.45-12.15
Grand Round

Moderatorer: Anna Fornarve och Syster Görel, Jönköping
Abstract: Knepiga infektionsfall från hela landet presenteras. Två
lag, bestående av infektionsläkare och kliniska mikrobiologer föreslår utredning och handläggning.
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>> Kl. 13.15-14.45
Symposium: Vaccination av vanliga
vuxna, inkl. pneumoni-kvalitetsregister
Moderator: Malin Bengnér, Jönköping
Medverkande: Adam Roth, Stockholm, Helena Hervius Askling,
Eskilstuna och Simon Athlin, Örebro
Abstract: Vi är med all rätt stolta över vårt barnvaccinationsprogram, men hur tillgodoser vi att den vuxna befolkningen får bästa
möjliga vaccinationsskydd? Vilka vaccin skall vi rekommendera till
alla vuxna eller till särskilda riskgrupper som äldre eller vårdpersonal? Och hur ser vi till att alla får tillgång till information och vaccin
på ett effektivt och jämlikt sätt? Vi kommer att diskutera behovet av
ett formaliserat vuxenvaccinationsprogram. Dessutom presenteras
Folkhälsomyndighetens nyligen uppdaterade riktlinjer för pneumokockvaccination av vuxna, viktiga aspekter av TBE-vaccination
och frågor kring vaccination av vårdpersonal. Sessionen innehåller
även rapport från kvalitetsregistret för pneumoni.

>> Kl. 13.15-14.45
Symposium: Skit in, skit ut – om vikten
av bra provtagning
Moderator: Lena Serrander, Linköping

Medverkande: Cecilia Magnusson, Jönköping och Pia Karlsson,
Jönköping
Abstract: Vikten av ett gott samarbete mellan provtagande enheter,
tex infektionskliniken och det mikrobiologiska laboratoriet är av
stort värde. För att diagnostiken ska vara till någon hjälp behöver
vi rätt tagna prover på rätt indikation med tilläckligt med information för att hjälpa till från labbet. Sedan måste det mikrobiologiska
laboratoriet vara noga med vad man rapporterar ut för att undvika
onödig antibiotikaanvändning.
Denna session kommer att handla om indikationer för provtagning, hur man bäst tar dem, de vanligaste fällorna, men även hur
man hanterar diagnostiken på olika laboratorier i Sverige, dvs vilka riktlinjer man tillämpar lokalt, vad man faktiskt rapporterar. Vi
kommer särskilt att fokusera på sår/sårinfektioner, men även urin,
luftvägar och feces.
Sessionen riktar sig till deltagare verksamma både inom patientnära verksamhet och mikrobiologisk verksamhet och kommer att
innehålla frågor och diskussion.

>> Kl. 15.30-17.00
Interaktivt fallseminarium: Infektioner relaterade till intravasala
katetrar.
Nedslag på accessteam, diagnostik och
behandling, inkl. endokardit-kvalitetsregister
Seminarieledare: Fredrik Hammarskjöld, Jönköping

Medverkande: Karin Johansson, Jönköping och Per Arneborn,
Örebro
Abstract: Övertygande vetenskap har visat att man med god följsamhet till grundläggande rutiner kan reducera antalet infektioner
relaterade till centrala venkatetrar (CVK) till mycket låga nivåer.
En av hörnstenarna i detta arbete är ett multidisciplinärt accessteam som skapar rutiner, står för lärande och utvärdering. De rutiner som skapas måste ta hänsyn till flera aspekter. Detta inkluderar
överväganden för infektionsproblem, mekaniska komplikationer,
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logistik och inte minst patientens egna önskemål.
Diagnostik av CVK-relaterade infektioner kan vara komplicerad och kräver tillgång till såväl spets- som blododlingstekniker.
Diagnostiken påverkas av flera faktorer så som patientens grundsjukdom, symptomatologi, pågående antimikrobiell behandling,
odlingsmöjligheter, odlingssvar, behov av kärlaccess i nuläget och
framtida behov. Behandling av CVK-relaterade infektioner har tyvärr inte fått samma vetenskapliga uppmärksamhet som de infektionsförebyggande åtgärderna. De internationella och nationella
riktlinjer som finns bygger på begränsad vetenskapligt stöd. Trots
detta finns en god samstämmighet om hur behandling ska ske vid
olika situationer vad gäller antibiotikabehandling och avlägsnande
av CVK-system. Det råder mer oklarheter hur man kan använda
s.k. låslösningar som del i behandling av dessa infektioner.
Sessionen innehåller även rapport från kvalitetsregistret för endokardit.

>> Kl. 15.30-17.00
Emerging Infections
Moderator: Lars-Magnus Andersson, Göteborg
Medverkande: Niklas Edner, Stockholm, Leif Dotevall, Göteborg
och Anna J Henningsson, Jönköping/Linköping
Abstract: Emerging Infectious Diseases har ingen allmänt accepterad svensk översättning. Det handlar enligt WHO:s definition
om infektionssjukdomar som nyligen uppmärksammats eller introducerats bland människor men också om kända agens som snabbt
ändrar sig vad gäller utbredning och incidens. Jones et al beskrev i
ett arbete i Nature 2008 att 335 nya humana patogener hade upptäckts mellan 1940 och 2004. Två tredjedelar härstammade från
djur. Flera faktorer ligger bakom detta, såsom ökad befolkningstäthet, handel och transport av djur, expansion av jordbruksområden,
ökande andel individer med immunhämmande läkemedelsbehandling, och spridning via livsmedel och jordbruksprodukter. Vår förmåga att diagnostisera nya infektioner har också ökat genom tillgång till moderna mikrobiologiska metoder som masspektrometri
och NAAT/helgenomsekvensering. ESCMID har nyligen inrättat
en expertpanel för Emerging Infections i syfte att öka medvetenheten om nya agens som dyker upp och nygamla agens som ändrar sin
utbredning. Under symposiet presenteras aktuella trender i världen
och Sverige. Vi kommer också diskutera vilken beredskap och vilka
möjligheter vi har att diagnosticera dessa agens i Sverige och när vi
som kliniker bör misstänka och ta prov för dessa.

Torsdag 16 maj
>> Kl. 08.30-10.00
Fria föredrag: Infektion och Mikrobiologi
Moderatorer: Håkan Janson, Växjö/FKM och Mia Furebring,
Uppsala/SILF
Abstract: Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och
fyra infektions-arbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag
med en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion. Arbetena
som presenteras har valts ut av företrädare för de mikrobiologiska
föreningarna respektive SILFs styrelse.
INF-O1: NEWS2 är bättre än qSOFA och RETTS för att identifiera patienter med risk för sepsis, Lisa Mellhammar, Lund
Infektionsläkaren 2 · 19
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INF-O2: Long-Term Outcomes in 328 HDV and HBV Co-infected
Patients according to Viremia, Habiba Kamal, Stockholm
INF-O3: Kinolonbehandling och risken för aortasjukdom, en nationell kohortstudie, Björn Pasternak, Stockholm
INF-O4: Mässlingsutbrott i Göteborg 2017/2018 – lägre virusmängd i nasofarynxprov vid genombrottsinfektioner, Leif Dotevall, Göteborg
MI-07: Infektiös endokardit orsakat av Streptococcus dysgalactiae; ett akut och aggressivt tillstånd, Anna Bläckberg, Lund
MI-08: EV-D68: en studie av intra- och interpatient-evolution
med djup helgenomsekvensering, Robert Dyrdak, Stockholm
MI-09: Strain-specific degradation of meropenem in broth microdilution: a factor possibly influencing generated MICs, Oskar
Ekelund, Växjö
MI-10: Nationell spridning av vankomycinresistenta Enterococcus faecium 2017-2018, Petra Edquist, Stockholm

>> Kl. 08.30-10.00
Presentationer av magisteruppsatser
och Workshop
Moderator: Johanna Petersson, Göteborg
Abstract: I januari 2019 examinerades andra omgången av specialistutbildade sjuksköterskorna inom infektionssjukvård, vid
Röda korset högskola. Utöver yrkesexamen som specialistsjuksköterska leder även utbildningen till en magisterexamen i omvårdnad. Tre av magisterarbetena presenteras
1 Sjuksköterskans strategier för att hantera etiska utmaningar
på en infektionsavdelning, Anna Gustavsson, Stockholm och
Maria Kling Kullback, Västerås
2. "Boil it, cook it, peel it or forget about it" Att undvika smittsam
sjukdom vid utlandsresa, Ramona Fust och Jessica Hjalmarsson, Linköping
3. Sjuksköterskors mandat och möjlighet att välja vårdrum,
Matilda Persson
Presentationerna efterföljs av frågestund.

Under sessionen delas även årets stipendier ut.
Moderator: Mia Furebring, Uppsala
Justus Ström föreläsare: Birgitta Evengård, Umeå
Abstract: Clinf är ett Nordic Center of Excellence, finansierat av
Nordforsk där ett stort antal forskare i ett tvärvetenskapligt grepp
arbetar med att ta fram ny kunskap om hur klimatförändringen i
Arktis påverkar ekosystemen. Dessa förändringar får påverkan på
människors och djurs hälsa och på samhällsutveckling i stort. Vi
har ett fokus på just infektionssjukdomar. Här beskrivs design av
arbetet, vad vi gjort och gör och hur det passar in i ett internationellt perspektiv.
Professor Birgitta Evengård började sin infektionsläkarkarriär
som underläkarvikarie på Roslagstulls sjukhus 1977. Hon samarbetade där bl.a. med den svenska tropikmedicinens fader Elias
Bengtsson. Birgitta jobbade tidigt som volontär i Ghana och kom
där första gången i kontakt med bilharzia. Sin avhandling ”Schistosomiasis : immunological, serological and clinical aspects” försvarade Birgitta 1989.
När nedläggningen av Roslagstull närmade sig flyttade Birgitta
till Immunologen på Huddinge sjukhus år 1990 där hon jobbade
som immunolog.
1997 startade Birgitta den första mottagningen i landet för
patienter med långvarigt trötthetstillstånd efter infektion. Från
2003 kombinerade hon sin tjänstgöring på Huddinge med posten
som jämställdhetsansvarig i staben i Stockholms läns Landsting.
2007 blev Birgitta den första kvinnliga innehavaren av en huvudprofessur inom infektionsmedicin i landet när hon tillträdde
som enhetschef i Umeå där hon fortfarande är verksam.
Birgitta har författat över 130 vetenskapliga publikationer och
ett antal lärobokskapitel samt 11 böcker.
2018 erhöll Birgitta Jack Hildes-medaljen, ett arktiskt forskningspris som delas ut vart tredje år. Hon fick utmärkelsen för
sin forskning om bland annat hur klimatförändringar i Arktis kan
påverka spridningen av infektionssjukdomar. Hon är en av ledarna i det arktiska forskningsprojektet CLINF som sträcker sig från
Grönland till östra Sibirien. Projektet är tvärvetenskapligt med
såväl klimatforskare som ekologer, veterinärer, samhällsforskare,
urfolksspecialister och medicinare.

>> Kl. 10.45-12.15
Symposium: STRAMA för infektionssjuksköterskor
Under sessionen hålls även IFIS årsmöte.
Moderator: Maria Berg, Jönköping
Medverkande: Andreas Lägermo, Jönköping och Cecilia
Magnusson, Jönköping

Birgitta Evengård

>> Kl. 10.45-12.15
Justus Ström-föreläsning:
Klimatförändring och transition av infektionspanoramat i norr – med växter
och djur på marsch
Infektionsläkaren 2 · 19

Abstract: Strama arbetar för ”Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.” För att nå detta mål krävs ett teamarbete där flera olika
professioner bidrar. Sjuksköterskans (potentiella) roll i just detta
teamarbete har på senare år uppmärksammats allt mer, både i
Sverige och internationellt. Denna session avser att belysa hur olika delar av sjuksköterskans befintliga ansvarsområden passar in i
Strama-arbetet. Hur teamarbetet kring patienter med infektionssymtom kan stärkas kommer också att tas upp. Sessionen riktar
sig till sjuksköterskor och kommer att innehålla frågor, diskussion
och fallövningar.
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endast enstaka fall av dessa sjukdomar hanterats i Sverige. Under
Ebola epidemin 2014-2016 i Västafrika blev de flesta landsting i
Sverige varse att de hade bristande rutiner för handläggning av
framförallt VHF, men även MERS. För att vi ska kunna hantera
misstänkta fall av VHF och MERS i Sverige behövs både kunskapen
om sjukdomarna men också genomtänkta rutiner för den primära
handläggningen. Vi vill i det här symposiet belysa svårigheterna
med den primära handläggningen av både VHF och MERS och då
med fokus på hur vi gör i Sverige.

Colin Hill

>> Kl. 13.15-14.45
Keynote 2: The clinical use of next
generation sequencing (NGS)
– characterization of normal flora and
mapping of outbreaks
Session given in English.
Moderator: Lena Serrander, Linköping
Keynote föreläsare: Collin Hill, Cork, Irland
Medverkande: Jenny Welander, Linköping, Malin Bergman-Ljungeström, Linköping och Paula Mölling, Örebro
Abstract: Next generation sequencing (NGS) har snabbt blivit ett
nytt diagnostiskt verktyg i de kliniska mikrobiologiska laboratorierna. NGS medger massiv parallellsekvensering vilket gör det möjligt att karaktärisera normalfloran på olika ställen. Det har även
inneburit en mer precis typning av infektiösa agens. Den här sessionen inleds av Colin Hill, som beskriver sitt arbete om mikrobiotan
i tarmen, följt av en presentation om mikrobiota hos patienter med
Clostridioides difficile, före och efter fecestransplantation. Fortsättningsvis kommer presentationer om helgenomssekvensering av
bakteriella stammar och jämförelser med traditionella typningsmetoders användbarhet i utbrottssammanhang. Vi avslutar med en
paneldiskussion.
Colin Hill är professor i mikrobiologi på University College i Cork
på Irland. Han är även grundare av APC Microbiome Institute, ett
multidisciplinärt forskningscentrum med focus på tarm mikrobiota
hos friska och sjuka. Hans huvudintressen är bakteriofager, bakteriociner och deras roll i att forma mikrobiomet, men även som behandlingsalternativ mot sjukdom.
Han har publicerat över 500 refereegranskade artiklar och har
18 patent inom området. Mer än 50 PhD studenter har fått examen från laboratoriet. Han är invald till Royal Irish Academy och
American Academy of Microbiology och har emottagit Metchnikoffpriset i mikrobiologi 2010 tillsammans med medarbetare.
Avslutning FKM, RFM, SFM

>> Kl. 15.30-17.00
Symposium: Primär handläggning av hemorragiska febrar och MERS
Moderatorer: Anna Grahn, Göteborg och David Ekqvist, Linköping
Medverkande: Robin Jungmar-Ridell, Linköping och Hedvig
Glans, Stockholm
Abstract: Virala hemorragiska febrar (VHF) och MERS är allvarliga sjukdomar med potential för stor samhällspåverkan. Dock har
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>> Kl. 15.30-17.00
Vetenskapliga rapporter baserade på
data från InfCareHIV
Moderator: Veronica Svedhem, Stockholm
Medverkande: Åsa Mellgren, Borås, Olof Elfstam, Lund, Gateano
Marrone, Stockholm samt Anders Sönnerborg, Stockholm
Abstract: Sverige är först med att uppnå 90-90-90 målen. Redovisning av årsresultat, aktuell forskning och uppdaterade behandlingsriktlinjer.

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

Fredag 17 maj
>> Kl. 07.30-08.15
Frukostsymposier
3. Antimikrobiell låslösning; profylax mot infektion och ocklusion i centrala venösa accesser – allmän information och
klinisk erfarenhet från Kajsa Waldenvik, Barngastrocentrum,
Akademiska barnsjukhuset
Arrangör: Transcutan
4. Preliminär titel: Sprututbyte i en mellanstor svensk stad –
erfarenheter från 3 framgångsrika år
Arrangör: MSD Sweden AB
Föranmälan krävs, genomförs på Scandic Elmia.

>> Kl. 08.30-10.00
Vetenskapliga rapporter baserade på
data från InfCare Hepatit
Moderator: Ola Weiland, Stockholm

Medverkande: Johan Westin, Göteborg och Martin Kåberg,
Stockholm
Abstract: Kort presentation av nya svenska guidelines för behandling av kronisk hepatit B presenteras av Johan Westin.
Förloppet vid hepatit D/B co-infektioner kommer att redovisas av
Soo Aleman som leder ett projekt som omfattar mer än 300 svenska patienter där risken för leverrelaterade sena komplikationer
vid långtidsuppföljning analyseras. Risken för dessa events, cirros,
dekompenserad cirros, HCC, kommer att visas. Basalt hade HDV
RNA positiva cirros i 25 % och HDV RNA negativa anti-HDV positiva i 6,5 %.
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InfCare för sprututbytes-patienter i Sverige och risker för re-infektion samt leverskadans omfattning hos deltagare i NEP i Stockholm kommer att redovisas av Martin Kåberg ansvarig för Stockholms NEP.

>> Kl. 08.30-10.00
Interaktivt fallseminarium: Hot
Topics from the Tropics
Seminarieledare: Charlotta Rydgård, Stockholm

omhändertagande på vårdavdelningen men också att de följs upp
adekvat för att förbättra läkning och återgång till normala funktioner. Ett standardiserat arbetssätt med teamarbete kan förbättra
vården för dessa patienter. Olika virala CNS infektioner kommer
att diskuteras samt även hur dessa patienter tas omhand i Göteborg enligt en teammodell.
”Erfarenheter från Centrum för Vektorburna Sjukdomar”, Björn
Olsen. Föreläsningen handlar om hur vi på ett strukturerat och
standardiserat sätt utreder personer som söker för kroniska fästingburna infektioner.

Medverkande: Silvia Botero Kleiven, Stockholm och Urban
Hellgren, Stockholm
Abstract: Parasitinfektion eller eosinofili efter tropikvistelse är en
återkommande fråga på remisser till infektionsmottagningen, som
blivit mer aktuell i takt med ökat resande och invandring. Ibland
kan eosinofilin uppdagas långt efter utlandsvistelsen. Oklar eosinofili mynnar ibland ut i diagnosen Strongyloides-infestation, som
kan uppvisa många olika manifestationer och som ofta gäckar oss
i diagnostiken.
Ett annat växande problem är nitroimidazol-resistent Giardiasis,
särskilt bland resenärer som varit i Indien. I detta interaktiva fallseminarium kommer vi med utgångspunkt från några fall diskutera
hur vi bäst handlägger utredning och behandling av dessa tillstånd.

>> Kl. 08.30-10.00
Interaktivt fallseminarium:
Ortopediska proteser och implantat –
”dos and don'ts”
Seminarieledare: Bo Söderquist, Örebro och Staffan Tevell,
Karlstad
Abstract: Behandling av infektioner vid ledproteser och andra ortopediska implantat är ett komplext område med många fallgropar.
Hur diagnostiserar vi ledprotesinfektioner och frakturrelaterade
infektioner? Skall vi bevara eller byta ut implantatet, eller kanske
ta bort det helt? Spelar agens någon roll för slutresultatet, och är
DAIR bra efter hematogen S. aureus-infektion? När, och hur, skall
vi använda rifampicin? Hur länge skall vi behandla, och hur vet vi
att det är dags att avsluta behandlingen? Är målet alltid bot, eller
är suppression ibland ett alternativ? Och hur är det med antibiotikaprofylax inför reimplantation? Med utgångspunkt från patientfall och frågor från auditoriet tänker vi försöka belysa så många av
dessa frågor som möjligt.

>> Kl. 08.30-10.00
Seminarium: Virala CNS infektioner och
Centrum för vektorburna sjukdomar
Moderator: Carola Niklasson, Kalmar
Medverkade: Anna Grahn, Göteborg, Katri Olsson, Göteborg,
Lydia Aregawi, Göteborg och Björn Olsen, Uppsala
Abstract: ”Virala CNS infektioner - ett teamarbete”, Anna Grahn,
Katri Olsson och Lydia Aregawi. Virala infektioner i hjärnan omfattar flera olika virus inklusive HSV-1, HSV-2, VZV, enterovirus
och TBE och kan manifestera sig på flera sätt såsom meningit,
encefalit, facialispares och även stroke. Encefalit och stroke är de
mest allvarliga manifestationerna med allvarliga neurologiska
resttillstånd både somatiskt och kognitivt. Dock kan även viral
meningit som betraktas som mer benignt ge kognitiva besvär som
varar i många månader. Det är viktigt att dessa patienter får rätt
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Mark Ponsford

>> Kl. 10.45-12.15
Keynote 3: Primary immunodeficiency –
Understanding the burden of the
disease
Session given in English.
Moderator: Per Wågström, Jönköping
Keynote föreläsare: Mark Ponsford, Cardiff, Wales
Medverkande: Peter Bergman, Stockholm
Abstract: Sessionen kommer att behandla den kliniska bilden vid
komplikaitoner till följd av CVID (Common variable immunodeficiency) – lymfocytär infiltration i organ och enteropatier etc. Det
finns en grupp patienter med allvarligare klinik och med tråkigt
förlopp med dålig överlevnad utan åtgärd av dessa. Vi kommer
även att uppmärksamma den behandlings-konsensus vi i norden
har kring dessa.
Mark Ponsford is a clinical academic with an interest in translational and applied aspects of immunology. Training in molecular and clinical medicine at Oxford University, he has gone onto
complete the prestigious master’s course in Medical Immunology
at King’s College London.
Motivated by our limited understanding of infections of the upper airway and available therapeutics, he is a key investigator of
the Burden of Infection in Primary Antibody Deficiency (BIPAD)
project- representing the most intensive study in this field to date.
His wider research interests included international collaboration
in whole exome/genome sequencing programmes and have provided novel insights into overlaps between antibody deficiency and
psychiatry. He is currently supported in pre-doctoral research by
the Wellcome Trust Clinical Primer Award scheme to explore the
immunomodulatory effects of the antipsychotic clozapine. Together these projects help provide important insights to factors governing infection susceptibility, and impact future studies driving
the development of better treatments.
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Programöversikt
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 14-17 maj 2019
ARRANGÖR
SILF

MIKRO

IFIS

SILF & MIKRO

IFIS & MIKRO

SILF & IFIS

Alla

TISDAG 14/5
07.30

Registreringen öppnar			

08.00

Obs! olika starttider

08.00-12.00

09.45-11.05

09.45-11.15

10.00-11.30

Workshop: Jorden
runt på 80 minuter
– en odyssé i parasitologi.
Moderator:
Jessica Ögren
Lokal: Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset
Ryhov (Föranmälan
krävs)

Studie-besök på
Klinisk mikrobiologi,
Länssjukhuset Ryhov.
(Föranmälan krävs)

Workshop: Snabb
blododlings-diagnostik.
(Session given i English) Moderator: Anna
Åkerlund
Medverkande: Volkan
Özenci, Paula Mölling, Sohvi Hörkkö
Lokal: K10

Ungt Forum: Hud- och
mjukdelsinfektioner
Moderator: LenaMaria Söder
Medverkande: Cecilia
Rydén, Per Åkesson
och Lars Wesslén
Lokal: K11

11.30-13.00

Lunch i Restaurang Black & White följt av kaffe med utställarna i Foajén

13.00-14.45

Invigning (13.00-13.15)
Keynote 1: Tick-borne diseases (Session given i English)
Chair: Anna J Henningsson
Keynote lecturer: Claus-Peter Hunfeld
Participants: Malin Lager, Linda Wass and Randi Eikerland
Lokal: 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, Marie-Louise Lydrup och
Jesper Svefors
Lokal: Hammarskjöld

Symposium: Multiplexpaneler för mikrobiologisk diagnostik – med fokus på virus
Moderator: Håkan Janson
Medverkande: Annika Allard, Nicklas Sundell
Lokal: Rydberg

17.00-18.00

Årsmöte:SILF
Lokal: Rydberg

Årsmöte: RFM
Lokal: K11

18.00-

Postersession & Utställarmingel med mat & dryck i Foajén
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Årsmöte: FKM
Lokal: Hammarskjöld

Årsmöte: SFM
Lokal: K10

Infektionsläkaren 2 · 19

Programöversikt: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

ARRANGÖR
SILF

MIKRO

IFIS

SILF & MIKRO

IFIS & MIKRO

SILF & IFIS

Alla

ONSDAG 15/5
06.30-07.00

Morgonjogg, för samlingsplats se hemsidan			

07.30

Registreringen öppnar

07.30-8.15

Frukostseminarier - Correvio & BD Lokal: Scandic Elmia

08.30-10.00

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

10.00-10.45

Förmiddagsfika med utställarna i Foajén

10.45-12.15

Välkommen IFIS
Grand Round
Moderator: Anna Fornarve och Syster Görel
Lokal: Hammarskjöld

12.15-13.15

Lunch i Restaurang Black & White följt av kaffe med utställarna i Foajén

13.15-14.45

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

14.45-15.30

Eftermiddagsfika med utställarna i Foajén

15.30-17.00

Interaktivt fallseminarium: Infektioner relaterade till intravasala katetrar. Nedslag på
accessteam, diagnostik och behandling. Inkl.
endokardit-kvalitetsregister
Seminarieledare: Fredrik Hammarskjöld
Medverkande: Karin Johansson och Per Arneborn
Lokal: Hammarskjöld

18.00

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

Symposium: Skit in, skit ut - om vikten av bra
provtagning
Moderator: Lena Serrander
Medverkande: Cecilia Magnusson och Pia
Karlsson
Lokal: Rydberg

Emerging infections
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Medverkande: Niklas Edner, Leif Dotevall och
Anna J Henningsson
Lokal: Rydberg
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ARRANGÖR
SILF

MIKRO

IFIS

SILF & MIKRO

IFIS & MIKRO

SILF & IFIS

Alla

TORSDAG 16/5
06.30 - 07.00

Morgonyoga, för samlingsplats se hemsidan			

07.30

Registreringen öppnar

08.30-10.00

Fria föredrag: Infektion & mikrobiologi
Presentationer av magisteruppsatser
Moderatorer: Mia Furebring och Håkan Janson Moderator: Johanna Petersson
Workshop IFIS
Lokal: Hammarskjöld
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 infektionspanoramat i norr - med växter och djur
på marsch.
Föreläsare: Birgitta Evengård
Moderator: Mia Furebring
Lokal : Hammarskjöld

12.15-13.15

Lunch i Restaurang Black & White följt av kaffe med utställarna i Foajén

13.15-14.45

Keynote 2: The clinical use of next generation sequencing (NGS): characterization of normal
flora and mapping of outbreaks (Session given in English)
Moderator: Lena Serrander
Keynote lecturer: Colin Hill
Participants: Jenny Welander, Malin Bergman-Ljungeström och Paula Mölling
Hall: Hammarskjöld

Symposium: STRAMA för infektionssjuksköterskor
Moderator: Maria Berg
Medverkande: Andreas Lägermo och Cecilia
Magnusson
IFIS årsmöte
Lokal: Rydberg

Avslutning FKM, RFM & SFM
14.45-15.30

Eftermiddagsfika med utställarna i Foajén

15.30-17.00

Symposium: Primär handläggning av hemorragiska febrar och MERS
Moderatorer: Anna Grahn och David Ekquist
Medverkande: Robin Jungmar-Ridell och
Hedvig Glans
Lokal: Hammarskjöld

17.00-18.00

Årsmöte: Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Lokal: K18

18.00-19.00

Sociala aktiviteter i centrum

19.00

En magisk afton på Spira
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Vetenskapliga rapporter baserade på data
från InfCareHIV
Moderator: Veronica Svedhem
Medverkande: Anders Sönnerborg, Gaetano Marrone, Olof Elvstam och Åsa Mellgren
Lokal: K11
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ARRANGÖR
SILF

MIKRO

IFIS

SILF & MIKRO

IFIS & MIKRO

SILF & IFIS

Alla

FREDAG 17/5
07.30

Registreringen öppnar			

07.30-8.15

Frukostseminarier - Transcutan & MSD Lokal: Scandic Elmia

08.30-10.00

Vetenskapliga rapporter baserade på
data från InfCare
Hepatit
Moderator: Ola Weiland
Medverkande:
Johan Westin,
Martin Kåberg
Lokal: K18

10.00-10.45

Förmiddagsfika med utställarna i Foajén

10.45-12.15

Keynote 3: Primary immunodeficiency – Understanding the burden of the disease
(Session given in English)
Moderator: Per Wågström
Keynote-föreläsare: Mark Ponsford
Medverkande: Peter Bergman
Lokal: Hammarskjöld

Interaktivt fallseminarium: Hot Topics
from the Tropics
Seminarieledare:
Charlotta Rydgård
Medverkande: Silvia
Botero Kleiven och
Urban Hellgren
Lokal: K10

Interaktivt fallseminarium: Ortopediska
proteser och implantat – dos and don'ts
Seminarieledare:
Bo Söderquist och
Staffan Tevell
Lokal: K11

Seminarium: Virala
CNS infektioner och
Centrum för vektorburna sjukdommar
Moderator: Carola
Niklasson
Medverkande: Anna
Grahn, Katri Olsson
och Lydia Aregawi
samt Björn Olsen
Lokal: Hammarskjöld

Avslutning SILF & IFIS
12.15-13.15
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Lunch ”to go”
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Abstracts
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 14-17 maj 2019
Accepterade abstracts
SILF och IFIS

>> INF-O3
Kinolonbehandling och risken för aortasjukdom, en nationell kohortstudie

Abstracten kan läsas i sin helhet på infektion.net

Björn Pasternack (1), Malin Inghammar (2), Henrik Svanström
(3)

Muntliga presentationer
>> INF-O1
NEWS2 är bättre än qSOFA och RETTS
för att identifiera patienter med risk
för sepsis
Lisa Mellhammar (1), Adam Linder (1), Jonas Tverring (2), Bertil
Christensson (1), John H Boyd (3), Parham Sendi (4), Per Åkesson
(1), Fredrik Kahn (1)
(1) Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, (2) Infektionskliniken, Helsingborgs Lasarett, Helsingborg, (3) Centre
for Heart Lung Innovation/ Division of Critical Care Medicine, St.
Paul’s Hospital, University of British Columbia, Vancover, (4) Institute for Infectious Diseases / Department of Infectious Diseases
and Hospital Epidemiology, University of Bern / University Hospital Basel

>> INF-O2
Long-Term Outcomes in 328 HDV and
HBV Co-infected Patients according to
Viremia
Habiba Kamal (1,2), Gabriel Westman (3), Karolin Falconer (1,2),
Ann-Sofi Duberg (4,5), Ola Weiland (1,2), Suzanne Haverinen (6),
Rune Wejstål (7), Tony Carlsson (8), Christian Kampmann (9),
Per Björkman (10), Anders Nystedt (11), Kristina Cardell (12),
Stefan Svensson (12), Stephan Stenmark (13), Heiner Wedemeyer
(14), Soo Aleman (1)
(1) Department of Infectious Diseases, Karolinska University Hospital, Stockholm, (2) Department of Medicine Huddinge, Karolinska
Institutet, Stockholm, (3) Department of Medical Sciences, Section
of Infectious Diseases, Uppsala University, Uppsala, (4) Department
of Infectious Diseases, Örebro University Hospital, Örebro (5) School
of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, (&) Affiliering okänd vid pressläggning, (7) Department of Infectious Diseases, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, (8) Department
of Infectious Diseases, Danderyd University Hospital, Stockholm,
(9) Department of Infectious Diseases, Skåne University Hospital,
Lund, (10) Department of Infectious Diseases, Skåne University
Hospital, Malmö, (11) Department of Infectious Diseases, Sunderby
Hospital, Sunderbyn (12) Department of Infectious Diseases and Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, (13) Department of Infectious Diseases, University
Hospital of Umeå, Umeå, (14) Department of Gastroenterology and
Hepatology, University of Essen, Essen, Germany
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(1) Avdelningen för epidemiologi, Karolinska institutet, Solna, (2)
VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund (3)
Avdelningen för epidemiologi, Statens seruminstitut, Köpenhamn,
Danmark

>> INF-O4
Mässlingsutbrott i Göteborg 2017/2018
– lägre virusmängd i nasofarynxprov
vid genombrottsinfektioner
Leif Dotevall (1), Martina Sansone (2), Maria Andersson (3),
Magnus Lindh (3), Thomas Wahlberg (1), Tobias Tyrberg (4), Johan Westin (4), Jan-Åke Liljeqvist (3), Tomas Bergström (3), Marie Studahl (4), Lars-Magnus Andersson (4)
(1) Smittskyddsenheten, Smittskydd Västra Götaland, Göteborg, (2)
Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (3) Mikrobiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (4) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Posterpresentationer
>> INF-P001
An easy-to-use scoring system for predicting bacteremia with third-generation cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae in a low-resistance
setting
Annika Holmgren (1), Annika Ljung (2), Daniel Bremell (3)
(1) Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg, (3) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

>> INF-P002
Absence of nosocomial transmission from
a case of imported Lassa fever when using
standard barrier nursing methods
Anna Grahn (1), Andreas Bråve (2), Thomas Tolfvenstam (3),
Marie Studahl (1)
(1) Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna, (3) Infektionskliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm
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>>INF-P003
Lymfomrisk hos patienter diagnostiserade med malaria i Sverige: En populationsbaserad kohortstudie
Katja Wyss (1,2), Tobias Svensson (3), Michael Fored (3), Fredrik Granath (3), Pontus Naucler (2), Anna Färnert (1,2)
(1) Patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (2) Institutionen för Medicin Solna, Karolinska
Institutet, Solna, (3) Avdelning för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, Stockholm

>> INF-P004
Go with your gut. Changes to the human intestinal microbiota after international travel
Christian Kampmann (1, 2, 3), Johan Dicksved (4), Lars Engstrand (5), Hilpi Rautelin (2)
(1) Division of Infection Medicine, Skåne University Hospital, (2)
Department of Medical Sciences, Clinical Microbiology, Uppsala
University Hospital, Uppsala, (3) Centre for Research and Development, Uppsala University/County Council of Gävleborg,
Uppsala, (4) Department of Animal Nutrition and Management,
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, (5) Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, Solna

>> INF-P005
Time to onset of infection with
Clostridioides difficile
Johan Karp (1), Jon Edman Wallér (2), Michael Toepfer (3), Anders Lundqvist (4), Gunnar Jacobsson (1)
(1) Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Skövde, (2)
Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, (3) Klinisk Mikrobiologi, Unilabs AB, Skövde, (4) Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

>> INF-P006
Borrelia PCR in cerebrospinal fluid as
a diagnostic test for Lyme Neuroborreliosis in Swedish children
Stephanie Atallah (1), Barbro Hedin Skogman (2)
(1) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Barnkliniken, Falu lasarett, Falun

>> INF-P007
Fästingburna infektioner i CNS – kan
det vara annat än Borrelia och TBE?
Paula Gyllemark (1,2), Peter Wilhelmsson (2,3), Camilla Elm
(3), Markus Johansson (2, 4), Ivar Tjernberg (2, 5), Anna J Henningsson (2,3), Johanna Sjöwall (1,2)
(1) Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (2)
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings
Universitetet, Linköping, (3) Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset
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Ryhov, Jönköping (4) Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset
Kalmar, Kalmar (5) Klinisk kemi och transfusionsmedicin,
Länssjukhuset Kalmar, Kalmar

>> INF-P008
Need of invasive procedures to regulate
intracerebral pressure in children
with bacterial meningitis better predicted using our new predictive score
MeningiSSS
Urban Johansson Kostenniemi (1, 2), Linda Karlsson (2),
Sven-Arne Silfverdal (1), Christer Mehle (2)
(1) Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet, Umeå (2) Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, Umeå

>> INF-P009
Inflammation och organdysfunktion
vid experimentell E. coli sepsis; påverkan av inflammationsgraden vid infektionstillfället
Frida Wilske (1), Paul Skorup (1), Katja Hanslin (1), Helena Janols (1), Miklós Lipscey (2), Jan Sjölin (1)
(1) Infektionskliniken Uppsala, Akademiska sjukhuset & IMV
Uppsala universitet Uppsala, (2) CIVA Uppsala, Akademiska
sjukhuset & IKV Uppsala universitet, Uppsala

>> INF-P010
Låg nivå av HLA-DRA vid inskrivning på
intensivvårdsavdelning är associerat
med utveckling av sekundärinfektion
eller dödsfall inom 60 dagar
Sara Cajander (1), Bianca Stammler Jaliff, (2), Anna Somell (3),
Anders Bäckman (4), Anders Magnuson (5), Helena Alpkvist
(2), Volkan Özenci (6), Jan Wernerman (3), Kristoffer Strålin (2)
(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro, (2)
Infektionskliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge,
Stockholm, (3) Enheten för intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm, (4) Centrum för klinisk forskning, Örebro Universitet, Örebro, (5) Enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik, Örebro Universitet, Örebro, (6) Klinisk
mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm

>> INF-P011
SepsisFinderLite – ett verktyg för att
prediktera patienter med hög risk för
bakterier i blodbanan
Pernilla Kihlberg (1), Sara Cajander (1), David Nestor (2), Logan
Ward (3), Mads Lause Mogensen (3), Martin Sundqvist (2)
(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro (2)
Laboratoriemedicin - klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset
Örebro, Örebro, (3) TreatSystems, Aalborg, Danmark
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>> INF-P012
Stafylococcus aureus bakteriemi i Gävleborg 2011-2016 – en retrospektiv epidemiologisk studie

>> INF-P017
Bakteriemi med Staphylococcus aureus
hos patienter med pacemaker eller pacemakerliknande system (CIED)

Erika Norén (1), Erik Torell (1)

Sara Wahlström (1), Ingrid Selmeryd (2), Pär Hedberg (1), Jonas
Selmeryd (1)

(1) Infektionskliniken, Gävle sjukhus, Gävle

>> INF-P013
Detektion av bakteriellt DNA i blod
vid sepsis och septisk chock
Bianca Stammler Jaliff (1), Volkan Özenci (2), Anna Somell (3),
Måns Ullberg (2), Kristoffer Strålin (1)
(1) Patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, (2) Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, (3)
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm

>> INF-P014
Bakteriemi med Corynebacterium- från
kontamination till infektiös endokardit
Magnus Rasmussen (1), Anna Wramneby-Mohlin (1), Bo Nilson (2)
(1) Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus, Lund, (2) Klinisk mikrobiologi, Region Skåne, Lund

>> INF-P015
Atypisk symtombild vanlig vid meningokockinfektioner orsakade av serogrupp W
Olof Säll (1), Susanne Jacobsson (2), Bianca Stenmark (2), Olof
Hertting (3), Paula Mölling (2), Hans Fredlund (2)
(1) Infektionskliniken, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro, (2) Laboratoriemedicinska kliniken, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro (3) Enheten för pediatriska infektionssjukdomar,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset,
Stockholm

>> INF-P016
Värdet av uppföljningsodlingar avseende endokardit vid Staphylococcus
aureus-bakteriemi
Andreas Eriksson (1), Ulf Ryding (1)
(1) Infektionskliniken, Östersunds sjukhus, Region Jämtland
Härjedalen, Östersund

30

(1) Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås, (2) Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

>> INF-P018
Penicillin susceptibility testing of
Staphylococcus lugdunensis – which
method to use?
Malin Hagstrand Aldman (1), Lisa Påhlman (2)
(1) Infektionskliniken/infektionsmedicin, SUS/Lunds Universitet,
Lund, (2) Infektionsmedicin, Lunds Universitet, Lund

>> INF-P019
Utvärdering av behandling med pivmecillinam vid pyelonefrit hos kvinnor
Cecilia Magnusson (1), Malin Bengnér (2), Anna-Carin Hegenlid (1), Andreas Lägermo (2)
(1) Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, (2) Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län, Jönköping

>> INF-P020
Komplementaktivering i CNS vid
HIV-infektion med eller utan antiretriviral behandling
Arvid Edén (1), Tomas Bergström (2)
(1) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, (2) Biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar,
Göteborgs Universitet, Göteborg

>> INF-P021
Lost and Found – En utvärdering av
aktivt uppsökande av personer med hepatit C som tappat kontakten med sjukvården i Skåne
Jesper Brantefors (1), Mattias Waldeck (2), Ulla Stamer (2), Niclas Winqvist (2)
(1) VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö,
(2) Smittskydd Skåne, Malmö

>> INF-P022
Leverfibros mätt med Fibroscan före
och efter DAA behandling av Hepatit C
Hassan Qazi (1), Lisa Gunnarsson (1), Kristina Cardell (1)
(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping
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>> INF-P023
HIV behandlingskaskaden bland kvinnliga sexarbetare i Guinea-Bissau, Västafrika
Jacob Lindman (1), Mamadú Aliu Djaló (2), Ansu Biai (3), Fredrik Månsson (4), Joakim Esbjörnsson (5), Marianne Jansson (5),
Patrik Medstrand (4), Hans Norrgren (1)
(1) The Department of Clinical Sciences Lund, Lund University,
Lund, (2) Environment development action in the third world
(ENDA), Bissau, Guinea-Bissau, (3) The National Public Health
Laboratory, Bissau, Guinea-Bissau, (4) The Department of Translational Medicine, Lund University, Malmö, (5) The Department
of Laboratory Medicine, Lund University, Lund

>> INF-P024
Is low-level HIV-1 viraemia associated
with elevated levels of markers of immune activation, coagulation and cardiovascular disease?
Olof Elvstam (1), Patrik Medstrand (1), Marianne Jansson (2),
Per-Erik Isberg (3), Magnus Gisslén (4), Per Björkman (1)
(1) Department of Translational Medicine, Lund University, Malmö, (2) Department of Laboratory Medici, Lund University, Lund,
(3) Department of Statistics, Lund University, Lund, (4) Institute
of Biomedicine, Department of Infectious Diseases, Sahlgrenska
Academy, University of Gothenburg, Göteborg

>> INF-P025
The Impact of Virally Induced Hepatic
Inflammation and Low to Moderate Alcohol Consumption on Liver Transient
Elastography (Fibroscan®) in Patients
With Chronic Hepatitis C Virus Infection Treated With Direct-Acting Antivirals
Christoffer Ruus (1), Gunnar Norkrans (1), Magdalena Ydreborg
(1), Rune Wejstål (1)
(1) Inst. för biomedicin, Göteborgs Universitet, Göteborg

>> INF-P026
Kan en enkel algoritm förenkla monitorering av HIV-behandling i låginkomstländer?
Johannes Thorman (1), Per Björkman (2,3), Fregenet Tesfaye (2),
Asiya Jeylan (4), Taye Tolera Balcha (2,5), Anton Reepalu (2,3)
(1) Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Malmö, (2) Klinisk
infektionsmedicin, Lunds Universitet, Malmö, (3) VO Infektionssjukdomar, SUS Malmö, Malmö, (4) Adama Hospital Medical College, Adama, Etiopien, (5) Armauer Hansen Research Institute,
Addis Abeba, Etiopien
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>> INF-P027
Hepatit B-vaccination av studenter vid
Umeå universitet
Jonas Stenberg (1), Martin Angelin (1)
(1) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

>> INF-P028
Bärarskap av meningokocker hos universitetsstudenter i Sverige
Olof Säll (1), Bianca Stenmark (2), Lorraine Eriksson (2), Sara
Thulin Hedberg (2), Per Olcén (2), Hans Fredlund (2), Paula
Mölling (2), Susanne Jacobsson (2)
(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro, (2) Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro

>>INF-P029
Erfarenheter från 5 års användande av
Xpert MTB/RIF i Västmanland
Emeli Månsson (1), Ingrid Selmeryd (1)
(1) Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

>>INF-P030
Respiratoriska Adenovirusinfektioner hos
immunkompetenta och immunsupprimerade, likheter och skillnader
Sara Cederwall (1), Lisa Påhlman (1)
(1) Infektionsmedicin, SUS, Lund

>>INF-P031
Kartläggning av ökat antal fall av
Chlamydia psittaci i Västra Götaland
Martina Sansone (1), Anna Lindqvist Angervall (2), Peter Almerson (2), Leif Dotevall (2)
(1) Klinisk Mikrobiologi/Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg, (2) Smittskydd, Västragötalandregionen,
Göteborg

>>INF-P032
A population-based study on the treatment and outcome of enterococcal prosthetic joint infections. A consecutive
case series of 55 cases.
Olof Thompson (1), Magnus Rasmussen (1), Anna Stefánsdóttir
(2), Bertil Christensson (1), Per Åkesson (1)
(1) VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lunds
Universitet; Lund, (2) VO Ortopedi, Skånes Universitetssjukhus,
Lunds Universitet; Lund
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>>INF-P033
Få recidiv trots hög andel epiduralabscesser bland spondylodiskiter i Värmland 2010–2016

>>INF-P038
En deskriptiv analys av infektionsfokus och etiologi hos patienter med
neutropen feber i region västmanland

Johan Wern (1), Staffan Tevell (1,2), Bo Söderquist (3)

Torbjörn Larsson (1)

(1) Infektionskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad, (2)
Centrum för Klinisk Forskning, Region Värmland, Karlstad, (3)
Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet,
Örebro

(1) Västmanlands sjukhus, Västerås

>>INF-P034
Helgenomsekvensering vid misstänkt
protesinfektion
Elin Andersson (1,2), Åsa Nilsdotter (1), Olov Svartström (2,3)
(1) Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (2) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset
i Linköping, Linköping (3) Numera: Folkhälsomyndigheten, Solna

>>INF-P035
Staphylococcus capitis – näsor, neonataler och nyopererade
Staffan Tevell (1, 2), Sharmin Baig (3), Bengt Hellmark (2), Åsa
Nilsdotter-Augustinsson (4), Bo Söderquist (2), Marc Stegger (3)

>>INF-P039
Nationellt Programområde (NPO) för
infektionssjukdomar – Vad är det?
Maria Furberg (1), Lars Magnus Andersson (2), Henrik Eliasson
(3), Anita Hällgren (4), Anna Jerkeman (5), Christina Walldin
(6), Kristoffer Strålin (7)
(1) Norra sjukvårdsregionen, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, (2) Västra sjukvårddsregionen, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (3)
Uppsala/Örebro-regionen, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro, (4) Sydöstra sjukvårdsregionen, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (5)
Södra sjukvårdsregionen, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, (6) Region Stockholm-Gotland, Stockholms läns
landsting, Stockholm, (7) Region Stockholm-Gotland, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm

(1) Infektionskliniken samt Centrum för Klinisk Forskning, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad (2) Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro, (3) Avdelningen för
Bakterier, Parasiter och Svamp, Statens Seruminstitut, Köpenhamn, Danmark, (4) Infektionskliniken Region Östergötland,
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

>>INF-P040
Könsskillnader i uttryck av östrogenreceptor β2 i vita blodkroppar (PBMC)

>>INF-P036
Protesinfektioner i höft och knä i Västerbotten 2014-2016

(1) Klinisk Mikrobiologi, Infektionssjukdomar, Umeå Universitet,
Umeå, (2) Gynekologi och Obstetrik, Karolinska Institutet, Huddinge, (3) Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet,
Huddinge

Peik Brundin (1), Birgitta Evengård (1), Britt-Marie Landgren
(2), Anders Johansson (1), Ivan Nalvarte (3)

Jens Backman (1), Christer Mehle (1)
(1) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

>>INF-P037
Fcγ-receptorpolymorfismer associerade med kliniska symtom hos patienter
med immunoglobulin G-subklassbrist
Per Wågström (1,2), Naomi Yamada-Fowler (3), Charlotte Dahle
(4), Åsa Nilsdotter-Augustinsson (2,5), Malin Bengnér (6), Peter
Söderqvist (3), Janne Björkander (7)
(1) Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, (2) IKE,
Linköpings Universitet, Linköping, (3) Cellbiologen Linköping,
IKE, Linköpings Universitet, Linköping, (4) Klinisk immunologi
och transfusionsmedicin, IKE, Linköpings Universitet, Linköping,
(5) Infektionskliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping, (6) Smittskydsenheten, Region Jönköpings län, Jönköping,
(7) Klinisk immunologi, IKE, Linköpings Universitet, Linköping
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>>INF-P041
Syfilisepidemin bland män som har sex
med män (MSM) i Stockholm 1998-2017
Sven Grützmeier (1), Christina Jonasson (2), Göran Bratt (1)
(1) Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm (2) Affiliering okänd vid pressläggning

>>INF-P042
Post-infektiös trötthet efter sorkfeberinfektion
Maria Furberg (1,2) Cynthia Anticona (3), Barbara Schumann (3)
(1) Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet,
Umeå (2) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå (3) Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå
Universitet, Umeå
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>>IFIS-P101
Svenska resenärers förhållningssätt
till smittrisker och smittförebyggande åtgärder i samband med utlandsresa

Anna Gustavsson (1) Maria Kling Kullback (2)
(1) Infektionskliniken, avdelning 66, Södersjukhuset, Stockholm,
(2) Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Jessica Hjalmarsson (1), Ramona Fust (1)
(1) Infektionskliniken Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

>>IFIS-P102
Överleva Sepsis – Hälsorelaterad livskvalitet efter sepsis
Sandra Myrberg (1), Jenny Kostov Kanebjörk (1)
(1) Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

>>IFIS-P103
Experiences of a web-based health-diary from the perspective of patients
with primary immune deficiency diseases
Ramona Fust (1), Christina Petersson (2)
(1) Infektionskliniken Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (2) Institutionen för omvårdnadsvetenskap,
Jönköpings universitet, Jönköping

>>IFIS-P104
Från mottagning till självadministrering – upplevelser och erfarenheter
av den första tiden med immunglobulinbehandling i hemmet
Viktoria Kristoffersson (1), Cecilia Nilsson (2)
(1) Infektionskliniken, Sunderby sjukhus, Region Norrbotten, Luleå, (2) Infektionskliniken, Vrinneviksjukhuset, Region Östergötland, Nörrköping

>>IFIS-P105
Decreasing burden of treatment, Patient-reported experiences of subcutaneous facilitated immunoglobulin
treatment (fSCIg)
Ramona Fust (1), Carina Hagstedt (2), Christina Petersson (3)
(1) Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i
Linköping, Linköping, (2) Infektionsmottagning, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (3) Jönköpings Universitet, Jönköping, (4)
Vrinneviksjukhuset, Region Östergötland, Norrköping

>>IFIS-P106
Sjuksköterskans erfarenheter och
hantering av etiska utmaningar på en
infektionsavdelning. En kvalitativ
intervjustudie.
Infektionsläkaren 2 · 19

Accepterade abstracts
FKM, RFM och SFM
Abstracten kan läsas i sin helhet på mikrobiologi.net

Muntliga presentationer
>>MI-01
Clinical validation of the full genotyping CLART4S HPV assay on Surepath and Thinprep samples according
to the international guidelines for
human papilloma test requirements
for cervical screening
Camilla Lagheden (1), Ditte Møller Ejegod (3), Helle Pedersen
(3), Kate Cuschieri (4), Ramya Bhatia (4), Joakim Dillner (1,2),
Jesper Bonde (3)
(1) Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden (2) Department of Laboratory Medicine,
Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden (3) Molecular Pathology Laboratory, Department of Pathology, Copenhagen University hospital, Hvidovre, Denmark (4) HPV Research
Group, Division of Pathology, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland

>>MI-02
Bra överenstämmelse mellan Biofire®
FilmArray® och QIAstat-Dx (DIAGCORE®) luftvägs- och gastroenteritpaneler – problematiskt att verifiera
diskrepanta fynd från feces.
Håkan Janson (1), Viktoria Nilsson (1).
(1) Klinisk Mikrobiologi, Region Kronoberg, Centrallasarettet i
Växjö

>>MI-03
Ett mikrofluidiskt test med hög kapacitet för snabb antibiotikakänslighetsbestämning
Christer Malmberg (1,3), Pikkei Wistrand-Yuen (2,3), Moritz
Lübke (3), Nikos Fatsis-Kavalopoulos (1), Thomas Tängdén (2),
Johan Kreuger (1).
(1) Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala Universitet,
Uppsala (2) Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala
Universitet, Uppsala (3) Gradientech AB, Uppsala
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>>MI-04
Phenotypic detection of colistin resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae requiring only 30
minutes of antibiotic exposure
Oskar Ekelund (1), Erik Sturegård (2), Thomas Schön (3), Timothy John Jay Inglis (4), Sofia Somajo (1).
(1) Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg, Växjö/Karlskrona, (2)
Institutionen för Translationell Medicin, Lunds Universitet, (3)
Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, Linköpings Universitet, (4) Department of Microbiology, PathWest Laboratory Medicine, WA, Nedlands, Australien

>>MI-05
Multi-laboratory evaluation in
southern Europe of the EUCAST
method for rapid antimicrobial
susceptibility testing directly from
positive blood cultures.
Anna Åkerlund (1,2), Emma Jonasson (3) Erika Matuschek (4)
Gunnar Kahlmeter (3,4).
1. Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. 2. Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping University. 3. Klinisk mikrobiologi, Centrallasarettet, Växjö. 4. EUCAST
Utvecklings Laboratorium, Växjö.

>>MI-06
Helgenomsekvensering av Clostridium
difficile ger mer detaljerad information än Ribotypning
Anders Werner (1), Anna Fagerström (2,4), Karin Johansson (2),
Theresa Ennefors (2), Kristina Rizzardi (4), Thomas Åkerlund
(4), Torbjörn Norén (2,3), Paula Mölling (2,3), Martin Sundqvist* (2,3).
1. Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 2. Nationella referenslaboratoriet för Clostridium difficile,
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro 3. Institutionen för Medicinska Vetenskaper,
Örebro Universitet, Örebro 4. Nationella referenslaboratoriet för
Clostridium difficile, Folkhälsomyndigheten, Solna

>>MI-07
Infektiös endokardit orsakat av Streptococcus dysgalactiae; ett akut och
aggressivt tillstånd
Anna Bläckberg (1), Bo Nilson (2,3) & Volkan Özenci (4,5) & Lars
Olaison (6,7) & Magnus Rasmussen (1).
(1) Lund University, Department of Clinical Sciences, Lund, Division of Infection Medicine, Lund, (2) Clinical Microbiology, Labmedicin, Region Skåne, Lund (3) Lund University, Department
of Laboratory Medicine Lund, Section of Medical Microbiology,
Lund, (4) Karolinska University Hospital, Department of Clinical Microbiology, Huddinge, Stockholm, (5) Karolinska Institutet,
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Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory
Medicine, Stockholm, (6) University of Gothenburg, Department
of Infectious Diseases, Sahlgrenska University Hospital, Institute
of Biomedicine, Gothenburg, (7) Swedish Society of Infectious Diseases, Swedish Registry of Infective Endocarditis, Sweden

>>MI-08
EV-D68: en studie av intra- och interpatient-evolution med djup helgenomsekvensering
Robert Dyrdak (1,2), Monika Mastafa (1,2), Emma Hodcroft (3),
Lina Thebo (2), Richard Neher (3), Jan Albert (1,2)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (2) Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi,
Karolinska Institutet, Stockholm (3) University of Basel, Biozentrum, Basel, Schweiz

>>MI-09
Strain-specific degradation of meropenem in broth microdilution: a factor
possibly influencing generated MICs
Oskar Ekelund (1), Erik Sturegård (2), Thomas Schön (3), Anton
Pohanka (4), Sofia Somajo (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg, Växjö/Karlskrona, (2)
Institutionen för Translationell Medicin, Lunds Universitet, Lund
(3) Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar & Linköpings Universitet, Linköping (4) Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

>>MI-10
Nationell spridning av vankomycinresistenta Enterococcus faecium 20172018
Petra Edquist (1), Hanna Billström (1), Olov Svartström (1), Sara
Byfors (1)
(1) Avdelningen för Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna

Posterpresentationer
>>MI-P201
Whole-genome sequencing to elucidate
a potential MRSA outbreak
Sara Mernelius (1), Malin Bengnér (2) Sofia Wetterbrandt (2)
Amelie Magnander (2)
(1) Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län, Jönköping (2)
Smittskydd och Vårdhygien, Region Jönköpings län, Jönköping

>>MI-P202
Clonal endemic outbreak of tobramycin-resistant Staphylococcus aureus in
a Swedish neonatal intensive care unit
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Anna Jogenfors (1), Sara Mernelius (1), Jan Söderman (1), Malin
Bengnér (2), Fredrik Ingemansson (3), Sofia Wetterbrandt (2),
Andreas Matussek (1,4,5).
(1) Department of Laboratory Medicine, Region Jönköping County, Jönköping, (2) Office for Control Department of Communicable Diseases Control, Region Jönköping County, Jönköping, (3)
Department of Pediatrics, County Hospital Ryhov, Jönköping,
(4) Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory
Medicine, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital,
Huddinge, (5) Karolinska University Laboratory, Stockholm

>>MI-P203
Helgenomsekvensering (WGS) - erfarenheter efter ett år i klinisk rutin
Jenny Welander (1), Marjan Nosouhi (1), Bitta Bakhshi (1), Maria Gideskog (2), Anders Johansson (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Region
Östergötland (2) Smittskydd och vårdhygien, Region Östergötland

>>MI-P204
Evaluation of the eazyplex® MRSAplus assay for rapid identification of
methicillin resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) and detection of the
virulence factor Panton-Valentine
leukocidin (PVL) in clinical isolates
Hilde Riedel (1, 2), Anna Hill (1), Anna-Karin Smekal (1)
(1) Uppsala University Hospital, Department of Clinical Microbiology, Uppsala, (2) Uppsala University, Department of Medical
Sciences, Section of Clinical Bacteriology, Uppsala

>>MI-P205
Helgenomsekvensering ”One analysis
fits all” – Ett år med rutinmässig epidemiologisk typning öppnade upp för
andra användbara applikationer inom
MRB-diagnostiken
Patrik Jonsson (1), Karolina Ininbergs (1), Isak Sylvin (2), Christian G. Giske (1,3) och Aina Iversen (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
(2) Clinical Genomics, SciLifeLab (3) Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

>>MI-P206
Comparative evaluation of five serological tests for the diagnosis of leishmaniasis in a non-endemic setting
Leigh Davidsson (1), Georgina Isak(1), Sara Karlsson Söbirk(2)
(1) Enheten för parasitologi, Folkhälsomyndigheten (2)Infektionsenheten, Lunds Universitet och Region Skåne
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>>MI-P207
Cyclospora cayetanensis infections in
Sweden – underdiagnosed or uncommon?
Therese Bergstrand (1), Jessica Beser (1)
(1) Enheten för Parasitologi, Folkhälsomyndigheten, Solna

>>MI-P208
Diagnostik av EHEC – screening, direkt
frågeställning eller både och?
Åsa Valve (1), Marcus Johansson (1), Heléna Larsson (1), Annika
Wistedt (1), Thomas Schön (1,2).
(1) Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar,
Region Kalmar Län, (2) Avdelningen för Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar Län

>>MI-P209
Förekomst av chikungunya hos svenska
resenärer vintersäsongen 2018/2019
Maria Andersson (1), Sandra Söderholm (1), Niklas Edner (1)
(1) Avdelningen för Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna

>>MI-P210
Molekylärepidemiologi av denguevirus
i Afrika baserat på resenärer inkommande till Sverige
John H-O. Pettersson (2,3,4), Kristian Alfsnes (1), Maria Andersson (2), Nina Lagerqvist (2), Sandra Söderholm (2), Jenny
Verner-Carlsson (2)
(1) Folkhelseinstituttet, Oslo, Norway, (2) Folkhälsomyndigheten,
Solna, (3) IMBIM, Uppsala Universitet, Uppsala, (4) The University of Sydney, Sydney, Australia

>>MI-P211
Restoration of the gut microbiome
by fecal microbiota transplantation,
in Clostridium difficile infected patients, was initiated by a community
shift involving six key bacterial families.
Malin Bergman Jungeström (1), Jie Xu (1), Lena Serrander (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, DC, US Linköping

>>MI-P212
Serodiagnosis of Lyme borreliosis – is
IgM in serum more harmful than helpful?
Henrik Hillerdal (1), Anna J Henningsson (2,3)
(1) Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län,
(2) Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, (3) Institutionen för
klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Linköping
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>>MI-P213
Detection of Borrelia burgdorferi
sensu lato in a recently established
population of the taiga tick, Ixodes
persulcatus in Sweden
Peter Wilhelmsson (1), Thomas G.T Jaenson (2)
(1) Department of Clinical Microbiology, Division of Medical Services, Ryhov County Hospital, Jönkoping, Sweden, and Division of
Medical Microbiology, Department of Clinical and Experimental
Medicine, Linköping University, Linköping, (2) Medical Entomology Unit, Department of Organismal Biology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Uppsala

>>MI-P214
CXCL13 i diagnostik av neuroborrelios
- utvärdering av ReaScan CXCL13 på
färska, frusna respektive kylförvarade
likvorprover
Anna J Henningsson (1,2), Malin Lager (1), Paula Gyllemark (3),
Gärda Andersson (1), Oskar Ekelund (4), Martin Sundqvist (5)
(1) Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, (2) Institutionen
för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet, (3)
Infektionskliniken, Region Jönköpings län, (4) Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg (5) Klinisk mikrobiologi, Region Örebro län

>>MI-P215
Förhöjt CXCL13 i likvor - om inte neuroborrelios, vad är det då?
Anna J Henningsson (1,2), Haitham Baqir (1), Lena Serrander (1,2)
(1) Klinisk mikrobiologi, Region Östergötland, (2) Institutionen
för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

>>MI-P216
Serological profile of TBE-infected
patients in a vaccinated community –
can you tell the difference?
B. Albinsson (1,2), Å. Lundkvist (1,2), S. Vene (4), J. Blomberg
(2,3), B. Rönnberg (1,2)
(1) Laboratory of Clinical Microbiology/Virology, Uppsala University Hospital, Uppsala, Part of Uppsala Academical laboratory, (2)
Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Zoonosis
Science Center, Uppsala University, Uppsala, (3) Department of
Medical Sciences, Uppsala Academic Hospital, Uppsala University,
Uppsala, (4) Public Health Agency of Sweden, Stockholm

>>MI-P217
Dags att byta till blododling med ett
stick!
Claes Henning (1), Anders Bengtsson Lundqvist (2), Elin Edman-Haglind (3), Gunnar Jacobsson (3,4), Maria Palmé (5), Hanna Ramström (5), Michael Stofkoper (2), Michael Toepfer (5)
(1) Mikrobiologiska laboratoriet, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS),
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Borås, (2) Infektionsenheten, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, (3) Infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus (SKAS), Skövde, (4)
CARe-Centre for Antibiotic Resistance Research, Inst f Biomedicin,
Göteborgs Universitet, (5) Mikrobiologiska laboratoriet, Unilabs,
Skövde

>>MI-P218
Snabbare svarstider för blododlingar
efter utlokalisering av blododlingsskåp inom Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolina Ininbergs (1,3), Sharareh Sheikholeslami (1), Monica
Kedfors Holm (2), Volkan Özenci (2,3), Projekt- och styrgrupp
Blododling KUL 24Sju (1,2,4,5,6), Förvaltning KUL 24Sju Mikrobiologi (1,5).
(1) Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Solna (2) Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge (3) Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Huddinge (4) KUL Informatik och IT, Karolinska
Universitetslaboratoriet (5) Klinisk Kemi, KUL 24Sju, Karolinska
Universitetslaboratoriet (6) Laboratorier för närvård och preanalys, Karolinska Universitetslaboratoriet

>>MI-P219
Utvärdering av BD Phoenix™ för automatiserad resistensbestämning
Susann Skovbjerg (1, 2), Marie Lignell (1), Sara Gianello (1), Fedaa Haj Salem (1), Åsa Strandberg (1)
(1) Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Avd för Infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet

>>MI-P220
Utvärdering av Amplidiag H. pylori+ClariR för diagnostik av H. pylori i
vävnad
Karin Amilon (1), Malin Grabbe (1), Claudia Beck Eichler Jonsson (1), Christian G. Giske (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

>>MI-P221
Införande av ny metod för påvisande av
Mycoplasma genitalium makrolidresistens på Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet
Penelope Ann Shah (1), Hamzah Safari (1), Johan Aarum (1),
Eva-Lena Ericson (1)
(1) Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset
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>>MI-P222
Utvärdering av metoder för resistenspåvisning av makrolider i Mycoplasma
genitalium

>>MI-P228
GENSAM - Gemensam nationell hantering av sekvenseringsdata inom klinisk
mikrobiologi

Björn Herrmann (1,2), Karolina Gullsby (1,2), Linda Lindh (1),
Ruben Adriaenssens (3), Karin Malm (3)

Carlo Berg (1), Olov Svartström (1), Anna Risberg (1), Karin Tegmark Wisell (1)

(1) Enheten för klinisk mikrobiologi, Region Gävleborg, Gävle,
(2) Centrum för forskning och utveckling, Uppsala Universitet/
Region Gävleborg, Gävle, (3) Sektionen för klinisk mikrobiologi,
Akademiska sjukhuset, Region Uppsala, Uppsala

(1) Folkhälsomyndigheten, Solna

>>MI-P223
Uppföljning av kronisk hepatit B med
HBV-DNA och kvantitativt HBsAg
Amanda Nyström (1), Mats Haglund (2), Thomas Schön (1)
(1) Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar,
Region Kalmar Län, (2) Avdelningen för Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar Län

>>MI-P224
Införande av ny metod för HDV-RNA
kvantifiering på Klinisk mikrobiologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Annie Hsieh (1), Hamzah Safari (1), Niklas Björkström (1),
Shaman Muradrasoli (1)
(1) Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet

>>MI-P225
Verifiering av Quantiferon-TB Gold
Plus med CLIA på plattformen Liaison
XL
Sandra Brantestig (1), Annica Kinnunen (1), Robert Dyrdak (1,2),
Karin Restorp (1), Jenny Ahlqvist (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, (2)
Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet

>>MI-P226
Kan gallöslighetstest användas för
att skilja Streptococcus pneumoniae
från Streptococcus pseudopneumoniae?
Rebecca Johansson Andersson (1), Carina Lindqvist Ivarsson
(1), Frida Nilsson (1), Sofia Somajo (1), Oskar Ekelund (1)
(1) Klinisk Mikrobiologi, Region Kronoberg, Karlskrona

>>MI-P227
Metagenomic sequencing for pathogen
detection in clinical samples
Maria Lind Karlberg (1), Erik Alm (1), Nina Lagerqvist (1), Reza
Advani (1), Gabriel Östlund (1), Olov Svartström (1), Niklas
Edner (1), Anna Risberg, (1) Karin Tegmark-Wisell (1)

>>MI-P229
Den nya kompetensutvecklingsmetoden på Klinisk mikrobiologi i Linköping
Martina Nylander (1), Linnéa Jonsson (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland

>>MI-P230
Stort intresse för en nationellt reglerad specialistutbildning hos yrkesverksamma biomedicinska analytiker
och biomedicinska analytikerstudenter
Marcus Rehnberg (1), Gabriella Lillsunde Larsson (2) Maysae
Quttineh (1)
(1) IBL (Swedish Institute of Biomedical Laboratory Science),
Stockholm, (2) School of Health Sciences, Örebro University, Örebro

>>MI-P231
Unbiased RNA sequencing of HPV negative Cervical Cancers
Camilla Lagheden (1), K. Miriam Elfström (1,2), Jiayao Lei (3),
Laila Sara Arroyo Mühr (1), Carina Eklund (1), Sara Nordqvist
Kleppe (1), Bengt Andrae (3,4), Pär Sparén (3), Karin Sundström
(1,5) and Joakim Dillner (1,5)
(1) Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, (2) Regional Cancer Center Stockholm-Gotland,
Stockholm, (3) Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, (4) Center for Research
and Development, Uppsala University/Region of Gävleborg, (5)
Karolinska University Laboratory, Karolinska University Hospital, Stockholm

>>MI-P232
Framgångsrik behandling av mukormykos med radikal kirurgi samt lokal och
systemisk antimykotika
Åsa Gylfe (1), Tobias Jakobsson (2), Angeliki Vourtsi (3), Gunilla
Rask (4), Maiken Cavling Arendrup (5)
(1) Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitetet,
Umeå, (2) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå, (3) Hematologsektionen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, (4) Klinisk Patologi och Cytologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, (5) Statens Serum Institut, och
Universitetssjukhuset Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark

(1) Public Health Agency of Sweden, Dept of Microbiology, Solna
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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. Den kliniska relevansen för denna observation är inte känd.
Leverfunktionen ska följas noga under micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv regenerering och möjlig efterföljande levertumörbildning, rekommenderas 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 kombination 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.

Organsystem

Blodet och lymfsystemet

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)

leukopeni, neutropeni, anemi

pancytopeni, trombocytopeni,
eosinofili, hypoalbuminemi

hemolytisk anemi, hemolys

disseminerad intravasal koagulation
(DIC)

Immunsystemet

anafylaktiska / anafylaktoida
reaktioner, överkänslighet

Endokrina systemet
Metabolism och nutrition

hyperhidros
hypokalemi, hypomagnesemi,
hypokalcemi

Psykiska störningar
Centrala och perifera nervsystemet

hyponatremi, hyperkalemi,
hypofosfatemi, anorexi
sömnlöshet, ångest, förvirring

huvudvärk

Hjärtat
Blodkärl

anafylaktisk och anafylaktoid
chock

somnolens, darrningar, yrsel,
smakrubbningar
takykardi, hjärtklappning, bradykardi

flebit

Andningsvägar, bröstkorg och
mediastinum

hypotension, hypertension, rodnad

chock

dyspné

Magtarmkanalen

illamående, kräkningar, diarré,
magsmärtor

dyspepsi, konstipation

Lever och gallvägar

förhöjda alkaliska fosfataser i blodet,
förhöjt ASAT, förhöjt ALAT, förhöjda
bilirubinnivåer i blodet (inklusive
hyperbilirubinemi), onormala leverfunktionstester

leversvikt, förhöjda gammaglutamyltransferaser, gulsot, gallstas, leverförstoring, hepatit,

levercellskada inklusive dödsfal

Hud och subkutan vävnad

hudutslag

urtikaria, pruritus, erytem

toxiska hudutslag, erytema
multiforme, Stevens-Johnsons
syndrom, toxisk epidermal nekrolys

förhöjd kreatininhalt i blodet,
förhöjt blodurea, förvärrad njursvikt

nedsatt njurfunktion, akut
njursvikt

Njurar och urinvägar
Allmänna symtom och/eller
symtom vid administreringsstället

feber, stelhet

Undersökningar

trombos vid injektionsstället,
inflammation vid infusionsstället,
smärta vid injektionsstället, perifert
ödem
Förhöjd halt av laktatdehydrogenas
i blodet

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 01/2019. För ytterligare information, se www.fass.se.
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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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Alla kan inte vara expert på allt
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Jag skriver denna spalt från pendeltåget mellan hemorten och universitetssjukhuset där jag för närvarande randar mig på hematologen.

[utbildni

☐ har ST

På tal om vad man kan och inte kan.
Som ST-läkare funderar man ibland på
om man har tillräckliga kunskaper och
färdigheter, och om man ligger ”i fas”.
Det är inte heller alltid lätt för handledaren att ha koll på sin adept när man
kanske inte jobbar ihop så mycket. Därför finns det olika bedömningsmallar och
utvärderingsinstrument som man kan ta
till hjälp. En stark rekommendation är att
man på varje klinik regelbundet (t.ex. en
gång per år) håller s.k. Specialistkollegium för att utvärdera de ST-läkare som
tjänstgör på kliniken. Men det finns även
andra instrument där flera kollegor kan
ge sin bedömning om ST-läkaren, t.ex.
360-grader. Många av er har tillgång till
dessa via era respektive landsting, men
vi i SPUK har också samlat några av bedömningsmallarna som är väl beprövade
och lagt upp på infektion.net under fliken ”ST-läkare”. Surfa gärna in där och
se vad som finns och om något kan vara
till nytta för dig och din klinik.
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ytt sjukhus, nytt journalsystem
och nytt specialitetsområde gör
att det lätt snurrar lite i huvudet
vid arbetsdagens slut. Jag tror att ni känner igen er; i början av varje randning är
man ju ny på jobbet igen. Trots att man
har jobbat ett tag och normalt känner sig
lite varm i kläderna blir varje del av dagen på en ny klinik utmanande. Patients
frågor om hur deras stamcellstransplantation ska gå till och sköterskornas frågor
om hur cytostatikan ska ges; allt är helt
plötsligt väldigt svårt. Jag får hoppas på
att bli tillfrågad om någon hepatit B-serologi eller positivt Aspergillus-antigen så
att jag äntligen kan få säga något smart.
På plussidan är det en fantastisk inlärningskurva som jag inte upplevt sedan
början av ST:n på infektion. Förståelsen
för vad andra specialiteter sysslar med är
viktig och man blir ödmjuk inför de till
synes enkla frågorna man själv ibland får
som infektionskonsult. Alla kan inte vara
expert på allt.
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I samband med Specialistkollegium
rekommenderar jag även att klinikens
underläkare tar tillfälle i akt att utvärdera
sina seniora kollegor, s.k. ST-kollegium.
Det är allt för sällan som specialister får
strukturerad feedback. Något som är
särskilt uppskattat, när det kommer från
ST-gruppen, är återkopplingen avseende
kollegornas pedagogiska insatser.
En annan nyhet på hemsidan är att vi har
lagt upp en mall för Utbildningsprogram.
Tanken är att man som ny ST ska kunna
använda den för att lägga upp en plan för
sin ST-utbildning. Mallen är i form av ett
Word-dokument för att ST-läkaren själv
ska kunna fylla på allt eftersom delmålen uppnås genom exempelvis randningar och kurser. Även den hittar du under
”ST-läkare” och ”Övrig information”.
I övrigt hoppas jag att vi ses på Ungt forum den 14:e maj i Jönköping. Jag har
beställt soligt väder och extra mycket
kaffe till pausen.

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse
ST-läkare, infektionskliniken i Gävle
lena-maria.johansson.soder@
regiongavleborg.se
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UNGT FORUM
14 MAJ 2019
Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan
och mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping.
SILF och SPUK välkomnar alla 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!
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Avhandlingar
På något sätt lyckas vissa företeelser,
trots att de upprepas, ta en på sängen
om och om igen.
Våren är en sådan-den kommer alltid så snabb och överrumplande, ljuset
blir obarmhärtigt och naturen nästan
”hötorgs”vacker i alla färger som lyst
med sin frånvaro sen höstglödens tid. Inför detta nr av Infektionsläkaren blev jag
bönhörd och tagen på sängen av inte mindre än 4 bidrag från senaste tidens disputander. I kvartetten finns bidrag från
Malmö via Stockholm till Umeå! Härligt!
Två bidrag rör nedre luftvägsinfektioner,
Alicia Edin har mycket intressanta och
viktiga fynd rörande snabbdiagnostik av
samhällsförvärvad pneumoni som förhoppningsvis kan leda till bred användning till gagn för denna stora patientgrupp! Victor Månssons arbete om H.
Influenzae visar på att inte endast kapslade varianter är virulenta, icke-kapslade
H.i. ökar framförallt hos de äldre vilket
är viktigt ur epidemiologisk synpunkt.
Avhandlingen stödjer även behandlingsalgoritmen med bensylpenicillin som förstahandsalternativ vid samhällsförvärvad
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pneumoni till glädje för oss alla och inte
minst för STRAMA arbetet! Den tredje
avhandlingen i denna kvartett har
Lina Davies Forsman skrivit rörande behandling av multiresistent tuberkulos.
Vikten av resistensbestämning betonas
inte minst då det visade sig att stigande
MIC för kinoloner samvarierade med stigande ålder hos patienterna och med diabetes, varvid risken för återfall och död
ökade i denna grupp. Trimetoprim-sulfmethoxazol och meropenem-clavulansyra är tillgängliga alternativ för
tb-behandling. Monitorering av läkemedelskoncentrationer är av stor betydelse
för att erbjuda patienter optimal behandling. En viktig patientgrupp, kvinnor som
lever med hiv, har Christina Carlander
studerat ingående i sin avhandling. Då
denna grupp kvinnor har ökad risk för
HPV-infektion med persistens och till
följd därav ökad förekomst av cervixcancer är det av största vikt att testa avseende hiv hos kvinnor där risken föreligger.
Kvinnor med livmoderhalsförändringar
bör erbjudas HIV-test för att optimera
möjlighet till bättre behandlingsresultat
vid konisering.

Fantastiskt roligt att läsa dessa välgjorda
studier! De är inte ”Hötorg” om nu någon trodde att jag anspelade på sådant!
Hötorgskonst kallas en vacker målning
med en simmande and av Hovgaard som
jag köpte häromåret. Enligt wikipedia
gratulerades jag då till att ha fått äkta
Hötorgskonst i min ägo! Vad som är äkta
eller falskt- i detta sammanhang spelar
det mindre roll om säljaren inte försöker
luras och ta oskäligt betalt. Däremot är
det i den vetenskapliga världen fullständigt oacceptabelt att frisera och fuska för
att publicera och därmed föra människor
bakom ljuset. Vi vet alla vilka förödande
verkningar sådant kan ha. Då gläds man
över att kunna presentera bra forskningsreferat som dessa som ger pusselbitar av
betydelse för den kliniska verksamheten.
Läs och gläds och skicka ytterligare alster
till oss på tidningen!
Väl mött på vårmötet!
Cecilia Rydén Rubin
Infektionskliniken
Helsingborg
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Förbättrad diagnos och prediktion
vid samhällsförvärvad pneumoni
Alicia Edin försvarade den 25 maj 2018 sin avhandling vid Umeå Universitet.
Titel: Improved diagnosis and prediction of community-acquired pneumonia.
Handledare: Anders Johansson, Umeå.
Opponent: Thomas Schön, Linköping.
Metabol profilering kan användas för
att för att bättre förstå infektionsförloppet vid pneumoni samt för att hitta
nya biomarkörer, vilket kan förbättra
omhändertagandet av patienter med
akuta infektioner. Bred och snabb diagnostik ökar chansen till en etiologisk diagnos, vilket kan minska tiden
till specifik antimikrobiell behandling.
I avhandlingen ”Improved diagnosis
and prediction of Community-Acquired
Pneumonia" använde jag mig av bred
metabol profilering, metabolomik, och
kvantitativ PCR, qPCR, för att förbättra
diagnos och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni (CAP).
Samhällsförvärvad pneumoni är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till
sjukdom och död över hela världen och
orsakas av ettt stort antal patogener.
Symtom och klinisk bild är ofta likartad
oavsett etiologi. En tidig etiologisk diagnos är av värde för att kunna ge specifik
antimikrobiell terapi liksom för att vid
behov isolera patienten för att undvika
smittspridning. Detta innebär en stor
utmaning för traditionella diagnostiska
metoder såsom odling och serologi vilka
ofta är tar tid, och/eller alltför okänsliga för att påverka den akuta handläggningen, vilket avspeglas i den låga andel
patienter med CAP där etiologin identifieras. Mycket lite är känt hur metabolismen hos människa påverkas, dels vid
akuta infektionssjukdomar och dels under tillfrisknandet. Metabolomik är ett
samlingsnamn för analysmetoder där ett
stort antal metaboliter i t ex blod eller
urin analyseras simultant. På så vis kan
viktiga, tidigare okända, förändringar i
det metabola svaret under akut sjukdom
samt skillnader i metabolitprofil mellan
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olika patientgrupper liksom svårighetsgraden av sjukdomar identifieras.
Avhandlingsarbetets målsättning var att:
1. Utarbeta en mer specifik och känslig
diagnostisk analyspanel för CAP, baserad
på qPCR. 2. Genom metabol profilering
undersöka hur metabolismen förändras
hos patienter både under det akuta infektionsförloppet och under tillfrisknandet, för att därigenom kunna finna nya
biomarkörer för etiologi, påverkan vid
bakterieväxt i blod och förändring vid
tillfrisknande.
Avhandlingen består av fyra arbeten. I det
första arbetet visade vi att den utvecklade analyspanelen var tekniskt robust och
överensstämde väl med diagnostiska standardmetoder. Ett viktigt fynd var att analyspanelen gav väsentligt fler positiva fynd,
jämfört med selektiv diagnostik, eftersom
både virus och bakterier kunde analyseras med samma diagnostiska metod och i
samma prov. En svaghet med metoden var
dock bristen på absolut kvantifiering av
bakteriella patogener, något som vidareutvecklats i en senare version av panelen.
Tillgång till snabb molekylärdiagnostik
inkluderande både virus och bakterier
är sannolikt ett viktigt steg i att förbättra
känslighet och specificitet i diagnostik av
CAP. Tidig information om sannolik etiologi har potential att minska användningen av breda, empiriska antibiotika och likaså att minska risken för smittspridning
vid inneliggande vård på sjukhus.
Förekomst av bakterier i blod (bakteriemi) är en markör för allvarlig infektion hos
patienter med CAP. I arbete 2 analyserades den metabola profilen i blod hos patienter med och utan bakteriemi. Vi fann
sex metaboliter som med hög sannolikhet,
bättre än redan tillgängliga biomarkörer,

kunde förutsäga huruvida patienten hade
bakteriemi eller ej. En av metaboliterna,
myristat (en medellång fettsyra), kunde
med hög sannolikhet ensamt förutsäga
bakteriemi hos patienterna.
I de följande arbetena studerades blodprover från CAP-patienter tagna vid upprepade tillfällen under den akuta infektionsfasen samt under tillfrisknandet för
att undersöka hur den metabola profilen
förändras över tid. De förändringar vi
noterade relaterade framförallt till energiproduktion och metabolism av fosfolipider, vilka bl. a. fungerar som signalsubstanser i immunförsvaret. Patienter med
mykoplasmainfektion hade en metabol
profil som skiljde sig från den hos övriga
CAP patienter. Förutom potentialen att
utveckla diagnostiska och prognostiska
markörer ger kunskapen om dessa förändringar hopp om att bättre kunna individualisera behandlingen vid akuta infektioner
baserat på patientens metabola svar. Kunskapen kan också användas för att på ett
adekvat sätt stratifiera patienter vid kliniska prövningar av specifika behandlingsregimer inkluderande exempelvis immunmodulering och metabol resuscitering.
Lista över ingående arbeten:
I. Alicia Edin, Susanne Granholm, Satu
Koskiniemi, Annika Allard, Anders Sjöstedt, and Anders Johansson. Development and Laboratory Evaluation of a
Quantitative Real-Time PCR Assay for
Detecting Viruses and Bacteria of Relevance for Community-Acquired Pneumonia. Journal of Molecular Diagnostics. Volume 17, Issue 3, May 2015, Pages
315-324.
II. Anna M. Kauppi, Alicia Edin, Ingrid
Ziegler, Paula Mölling, Anders Sjöstedt, Åsa Gylfe, Kristoffer Strålin, Anders Johansson. Metabolites in Blood
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for Prediction of Bacteremic Sepsis in
the Emergency Room. Plos One, Jan
2016,
III. Daniel C. Müller, Anna Kauppi, Alicia
Edin, Åsa Gylfe, Anders Sjöstedt, Anders Johansson. Phospholipid Levels
in Blood and Community-Acquired
pneumonia. Submitted manuscript.
IV. Alicia Edin, Anna M. Kauppi, Daniel
C. Müller, Åsa Gylfe, Anders Sjöstedt,
Anders Johansson. Metabolomic Analysis of Sera from Patients with Community-Acquired Pneumonia. Manuscript.

Kort om mig:
Alicia Edin kommer från Göteborg och
flyttade till Umeå 2004 för att studera till
läkare, och påbörjade sin doktorandutbildning 2011 med Anders Johansson som
huvudhandledare. Disputationen ägde
rum den 25:e maj 2018 vid Institutionen
för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet
med docent Thomas Schön, Institutionen
för klinisk och experimentell medicin,
Linköpings universitet som opponent.
Alicia är anställd som ST läkare i anestesi
och intensivvård vid Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Norrlands
Universitetssjukhus.

Risk för livmoderhalscancer och dess
förstadier i den svenska hiv-kohorten
Den 23 november 2018 disputerade Christina Carlander, KI, på avhandlingen ”Cervical intraepithelial
neoplasia in migrant women living with HIV”
Huvudhandledare: Anders Sönnerborg., Bihandledare Pär Sparén, Dep.of Medical Epidemiology and Biostatistics,
Joakim Dillner, Dep. of Laboratory Medicine, Division of Pathology
samt Kristina Elfgren, Dep. of Obstetrics and Gynaecology
Opponent: Dr. Gary Clifford, International Agency for Research on Cancer, WHO
Det är välkänt att kvinnor som lever
med hiv har en ökad risk för persistenta infektioner med onkogent humant
papillomvirus (HPV) och därmed också
en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer och dess förstadier. Fram tills
nu har det varit okänt hur förekomsten
ser ut bland kvinnor som lever med hiv
i Sverige.
Syftet med min avhandling ”Cervical intraepithelial neoplasia in migrant women
living with HIV” var att analysera omfattningen av invasiv livmoderhalscancer och
cancer in situ (CIN3+) bland kvinnor som
lever med hiv i Sverige och vilka riskfaktorerna är (arbete I), hur utfallet ser ut efter
en behandlingsåtgärd av cancerförstadier (arbete III) samt vilka HPV-genotyper
som orsakat dessa förstadier (arbete IV).
Vi ville även undersöka om förstadier till
livmoderhalscancer är att klassa som en
indikatorsjukdom för hiv i Sverige d.v.s.
om kvinnor som diagnostiserats med dessa
cancerförstadier bör hivtestas (arbete II).
Alla fyra delarbeten är baserade på registerdata. Kvinnor som lever med hiv identifierades från det nationella hiv-registret
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InfCare HIV och hiv-negativa kontroller
från befolkningsregistret. Genom att länka studiepopulationen med det Nationella
Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) kunde vi bl.a. hämta resultat
från cervixcancerscreening och biopsiresultat efter konisering. I studien kontrollerade vi för kvinnornas födelseland vilket
bedömdes vara viktigt då mer än 70% av
kvinnor som lever med hiv i Sverige är födda i ett annat land.
Efter 18 års uppföljning hade hela 13 %
av kvinnor som lever med hiv (av totalt
893) diagnostiserats med CIN3+ jämfört
med 2 % av hiv-negativa kontroller (av
totalt 205 842), vilket utgör en > 8 -faldig
riskökning och var förknippat med graden
av immunsvikt. I en subanalys, vilken inkluderade endast de hivinfekterade kvinnorna, fann vi att hivinfekterade med östlig
födelseregion (dominerade av thailändska
kvinnor) hade en två gånger högre risk för
CIN3+ jämfört med svenskfödda kvinnor
med hiv, en risk som kvarstod efter justering för graden av nedsatt immunförsvar.
Deltagandet i regelbunden screening för
livmoderhalscancer var lågt för kvinnor
som lever med hiv, oavsett födelseregion.
Vidare fann vi att efter behandling (ko-

nisering) av CIN2+ hade kvinnor som lever
med hiv en mer än tre gånger ökad risk för
utebliven läkning och en fem gånger ökad
risk för återfall jämfört med hiv-negativa
kvinnor. De kvinnor som hade en välfungerande hiv-behandling vid konisering av
CIN2+, hade en bättre chans till utläkning
jämfört med hiv-infekterade kvinnor utan
en välfungerande hiv-behandling, vilket
denna studie var först att visa. Ett bra immunförsvar (CD4>500) var även det kopplat till bättre chans till utläkning.
HPV-genotyper som orsakat CIN2+
(n=500) skiljde sig åt beroende på om
kvinnan levde med hiv eller ej. Vi fann att
den HPV genotyp, 16, som oftast orsakar
livmoderhalscancer orsakade färre fall av
C1N2+ bland kvinnor som lever med hiv än
bland de hiv-negativa kvinnorna. Vi fann
också att endast en fjärdedel av kvinnor
som lever med hiv, jämfört med hälften av
de hiv-negativa kvinnorna, hade onkogena
genotyper som är inkluderade i det 2-valenta/4-valenta HPV vaccinet.
Det sista delarbetet omfattar en registerstudie där vi inkluderade 960 577 kvinnor
som hade minst ett registrerat cellprov i
NKCx. Efter att ha länkat dessa kvinnor
till InfCare HIV och analyserat sannolik
Infektionsläkaren 2 · 19
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tidpunkt för hivinfektion (med en s.k. trajektorisk CD4 modell) kunde vi uppskatta
hur många kvinnor som hade en odiagnostiserad hiv vid tidpunkten för diagnos av
CIN2+. Vi fann att förekomsten av odiagnostiserad hiv vid CIN2+ diagnos inte nådde den nivå (prevalens >0.1%) då hivtest
rekommenderas när vi inkluderade alla
kvinnor i studiepopulationen. Däremot
hade migranter med konstaterad CIN2+ en
förekomst av odiagnostiserad hiv på 0.3%,
vilket indikerar att denna population bör
hivtestas.
Sammanfattningsvis visar denna avhandling att kvinnor som lever med hiv i Sverige har en markant ökad risk för allvarliga
livmoderhalsförändringar jämfört med
hiv-negativa kvinnor, samt att födelseregion liksom grad av immunsvikt påverkade risken. Migranter med konstaterat
allvarliga livmoderhalsförändringar bör
hivtestas då denna population har en ökad
förekomst av odiagnostiserad hiv. Kvinnor
som lever med hiv har en ökad risk för att
inte läka ut allvarliga livmoderhalsförändringar efter att ha genomgått behandling
(konisering) av densamma, men bättre
chans till utläkning om de har en välfungerande hiv-behandling. Det är av stor vikt
att kvinnor som lever med hiv deltar i
screening för livmoderhalscancer liksom

att ungdomar som lever med hiv bör HPV
vaccineras. Det 9-valenta HPV vaccinet
tycks vara ett bättre val än det 2-valenta/4-valenta HPV vaccinet för ungdomar/
kvinnor som lever med hiv.

Dillner J. HPV genotypes in migrant
women with high-grade cervical neoplasia differ depending on HIV status;
an interim analysis of a population-based register study. In manuscript.

Artiklar som ingår i avhandlingen
I. Carlander C, Wagner P, Svedhem V,
Elfgren K, Westling K, Sönnerborg A,
Sparén P. Impact of immunosuppression and region of birth on risk of cervical intraepithelial neoplasia among
migrants living with HIV in Sweden.
Int J Cancer. 2016 Oct 1; 139 (7): 1471-9
II. Carlander C, Marrone G, Brännström J,
Yilmaz A, Elfgren K, Sparén P, Sönnerborg A. Assessing cervical intraepithelial neoplasia as an indicator disease
for HIV in a low endemic setting: a population-based register study. BJOG.
2017 Oct; 124 (11): 1680-1687.

Kort om mig
Jag är uppvuxen i Lund och
tog min läkarexamen
vid
Hälsouniversitet i Linköping.
A T- t j ä n s t g ö ringen gjorde
jag i Västervik
och sedan 2002
har jag varit anställd på Infektionskliniken i Västerås. Jag visste tidigt
att jag ville fokusera särskilt på hiv-vården. Jag har varit anknuten till Professor
Anders Sönnerborgs forskargrupp sedan
2012 och disputerade november 2018 med
Anders som huvudhandledare och Dr
Gary Clifford, IARC, WHO som opponent.
Jag uppskattar enormt mycket kombinationen av klinik och forskning i mitt dagliga arbete och planerar fortsatta studier
av framförallt komorbiditet i den svenska
hiv-kohorten.

III. Carlander C, Wagner P, van Beirs A,
Yilmaz A, Elfgren K, Dillner J, Sönnerborg A, Sparén P. Suppressive antiretroviral therapy associates with effective treatment of high-grade cervical
intraepithelial neoplasia. AIDS. 2018
Jul 17; 32 (11): 1475-1484.
IV. Carlander C, Lagheden C, Eklund C,
Nordqvist Kleppe S, Wagner P, Yilmaz
A, Elfgren K, Sönnerborg A, Sparén P,

Novel treatment strategies for
multidrug-resistant tuberculosis
Infektionsläkaren Lina Davies Forsman, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Stockholm, försvarade den 7 december sin avhandling vid Karolinska Institutet.
Titel: Novel treatment strategies for multidrug-resistant tuberculosis
Huvudhandledare: Docent Judith Bruchfeld, Karolinska Institutet
Bihandledare: Docent Thomas Schön, Linköping Universitet, professor Christian Giske, Karolinska Institutet,
Kristian Ängeby, PhD KI Södersjukhuset
Opponent: Professor David Moore, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.
”Tuberculosis - the captain of all these
men of death” John Bunyan 1680
Under mina fyra års doktorandstudier har så många som 40 miljoner
människor hunnit insjukna i tuberkulos (tbc) globalt. Mycobacterium tuberculosis är nu det infektionsagens
som kräver flest liv årligen i världen,
Infektionsläkaren 2 · 19

mer än HIV och malaria sammantagna.
Multiresistent tuberkulos (MDR-tbc) är
svårbehandlad och har hög mortalitet.
Detta blev jag varse under mitt år som
läkare i Tugela Ferry, ett litet samhälle
i Kwa-Zulu Natal, Sydafrika som drabbats hårt av just MDR-tbc. Upplevelserna på sjukhuset är en stark drivkraft
för min forskning.

I min avhandling studeras nya behandlingsalternativ för MDR-tbc, betydelsen av
grad av resistens samt optimerad användning av de läkemedel vi redan har.
Återbruk för nya behandlingsalternativ
Är Bactrim Forte (trimethoprim-sulfamethoxazole, TMP-SMX) samt meropenem-klavulansyra (MEM-CLA) verksamt
mot M.tuberculosis (Mtb)? Vi bestämde
45
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minsta hämmande koncentration (MIC)
för TMP-SMX samt MEM-CLA för 100
respektive 68 MDR-tbc isolat. Båda läkemedelskombinationerna visade sig ha god
aktivitet mot Mtb in vitro. För TMP-SMX
utfördes farmakometriska simuleringar av
10 000 patienter som visade hög sannolikhet att uppnå tillräckliga koncentrationer
i människa, överstigande den tentativa
brytpunkten på 38 mg/L för TMP- SMX.
Meropenem-klavulansyra
rekommenderas redan som tilläggsbehandling för
MDR-tbc av Världshälsoorganisationen.
Då båda läkemedlen är tillgängliga och väl
tolererade, kan de vara ett behandlingsalternativ i utvalda fall med högresistens tbc.
Resistens – en icke-binär företeelse
Nya behandlingsalternativ behövs, men
graden av resistens kan också ha betydelse
för behandlingsutfallet vid tbc. I en retrospektiv kohortstudie studerades alla fall av
MDR-tbc 1992-2014 (n=158) i Sverige, där
> 83% botades (132/158), vilket är en utläkningsfrekvens i parietet med den vid känslig tuberkulos. Vi fann att stigande MIC
för kinoloner var associerat med ökad risk
för sämre utfall (död, relaps, utebliven
bot). Risken ökade sig ifikant med stigande ålder och vid diabetes. Pyrazinamidbehandling var däremot associerat med en

hel månads kortare tid till negativ sputumodling för patienter med pyrazinamidkänsliga M.tuberculosis, talande för vikten
av resistensbestämning och användning av
pyrazinamid.
Terapeutisk läkemedelsmonitorering
för individualiserad behandling
Graden av bakteriell resistens bör ställas
i relation till uppnådd läkemedelskoncentration hos patienten med så kal�lad terapeutisk läkemedelsmonitorering
(TDM). I en prospektiv studie, utförd i
Stockholm och Linköping, mättes läkemedelskoncentrationer hos 31 patienter
under behandling för känsliga M.tb. Låga
läkemedelskoncentrationer sågs för alla
tbc-läkemedel, men var särskilt uttalade
för rifampicin där <8 mg/L förelåg hos 13
av 31 patienter (42%). Koncentrationerna
av rifampicin varierade mellan individer,
men även mycket över tid hos enskilda
patienter, vilket talar för behovet av TDM.
De låga MIC nivåerna för M.tb i studien
kan ha bidragit till den höga utläkningsfrekvensen, trots låga läkemedelskoncentrationer. Vi har även utfört en liknande
klinisk studie gällande TDM för MDR-tbc
i Kina där resultaten nu analyseras.
Sammanfattningsvis bör vi ta hänsyn
till patientens individuella karakteristika

såsom läkemedelsexponeringen men även
den infekterande bakteriens resistensprofil för en mer individualiserad behandling
av tbc och MDR-tbc.
Kort om mig:
Lina
Davies
Forsman,
Biträdande överläkare,
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, och
medlem i Nationella MDRtbc expertrådet
samt Centre for
Tuberculosis Research Karolinska Institutet. Kardiolog-aspirant som blev Infektionsläkare efter 1 års arbete i Sydafrika.
Ursprungligen från Umeå och försöker aktivt odla mitt Umemål, trots 12 år i Stockholm. Dubbelspecialisering i Internmedicin och Infektion och påbörjade därefter
doktorandstudierna 2013. Familjen med två
barn och (engels)man fick hänga med till
Kina några månader för arbete med studien
gällande MDR-tbc. Tycker om fest, läsning,
löpning och odling i stugan.

Haemophilus influenzae – typing,
epidemiology and beta-lactam
resistance.
Viktor Månsson, legitimerad läkare vid VO infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukhus, försvarade
sin avhandling 25 januari 2019.
Titel: Haemophilus influenzae – typing, epidemiology and beta-lactam resistance.
Handledare: Professor Kristian Riesbeck, Lunds universitet.
Biträdande handledare: Fredrik Resman, docent och Johan Tham, doktor i medicinsk vetenskap, båda Lunds
Universitet.
Opponent: Professor Niels Frimodt-Møller, Köpenhamns universitet.
Haemophilus influenzae en vanlig orsak till luftvägsinfektioner såsom akut
mediaotit, exacerbationer av kroniskt
obstruktiv lungsjukdom och pneumoni men kan även orsaka invasiv sjukdom. Arten delas in i kapslade med
kapseltyper (a till f) och icke-kapslade
stammar (nontypeable H. influenzae,
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NTHi). Innan allmän barnvaccination
mot H. influenzae typ b (Hib) infördes
i början av 1990-talet var denna en
vanlig orsak till svår sjukdom hos barn
i förskoleåldern. Numera dominerar
istället NTHi som orsak till både invasiv och icke-invasiv sjukdom men även
kapslade stammar, inklusive Hib, fö-

rekommer. Invasiv sjukdom med NTHi
ökar vilka främst drabbar de äldre där
orsaken till ökningen inte är klarlagd.
Under de senaste åren har resistens
mot betalaktam-antibiotika medierad
via förändringar i penicillinbindande
protein 3 (PBP3), så kallad kromosomal
resistens, ökat i förekomst.
Infektionsläkaren 2 · 19

Avhandlingsreferat

I delarbete I och II undersöktes om
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry
(MALDI-TOF MS) kan användas för kapseltypning av H. influenzae. MALDI-TOF
MS analyserar ett bakterieprovs proteininnehåll och genererar ett så kallat
massfingeravtryck. Instrumentet är lätt
att använda och används idag för snabb
artidentifiering i klinisk diagnostik. Kapseltypning av H. influenzae görs idag oftast med PCR som är en relativt tids- och
arbetskrävande metod. Studierna visar
att masspektra hos H. influenzae är lika
inom varje kapseltyp och att spektra
kan användas för att skilja isolat från de
olika kapseltyperna åt. Skillnaderna i
masspektra mellan olika kapseltyper är
kopplad till stammarnas genetiska släktskap. En ny kapseltypningsdatabas som
skapades i MALDI-TOF MS hade mycket
hög sensitivitet och specificitet jämfört
med PCR när invasiva isolat från Skåne
från 2013-2016 (n=98) analyserades.
I delarbete III undersöktes en klonal
grupp av NTHi med kromosomal betalaktam-resistens som tidigare kopplats
till bland annat ett sjukdomsutbrott på
ett äldreboende. Den klonala gruppen
utgjorde en fjärdedel av kromosomalt resistenta NTHi från luftvägsprover i södra Skåne under 2010-2012 (n=94/360).
Ingen skillnad i sjukdomstyp sågs mellan patienter infekterade med den klonala gruppen jämfört med andra NTHi.
Patienter infekterade med den specifika
klonala gruppen hade dock en signifikant högre risk att bli inlagda på sjukhus
i samband med infektionen, vilket indikerar högre virulens och därmed orsakade
svårare sjukdom än andra NTHi.
Delarbete IV är en retrospektiv, klinisk
studie där bensylpenicillin och bredspektrum-betalaktamer jämfördes som empirisk behandling vid nedre luftvägsinfektioner orsakade av H. influenzae.
Bensylpenicillins effekt på H. influenzae
är omdiskuterad men preparatet rekommenderas som empirisk behandling av
samhällsförvärvad pneumoni av mild till
måttlig svårighetsgrad. Studien omfattade 481 patienter som vårdats för nedre
luftvägsinfektion orsakad av H. influenzae i Skåne 1997-2016. I studien var empirisk behandling med bensylpenicillin
inte associerad med ökad mortalitet eller
ökad risk för återinläggning jämfört med
behandling med bredspektrum-betalaktamer (främst cefotaxim). Behandling
med bensylpenicillin var däremot associerad med en lägre förekomst av snabb
förbättring hos patienten (så kallad early
clinical response). Denna skillnad förklaInfektionsläkaren 2 · 19

rades av en sämre behandlingseffekt med
bensylpenicillin hos patienter infekterade med betalaktamasproducerande H.
influenzae.
Sammanfattningsvis visar denna avhandling att kapseltypning av H. influenzae med MALDI-TOF MS är möjligt
och har god träffsäkerhet. Metoden kan
vara värdefull för snabb kapseltypning
av invasiva isolat och för epidemiologisk
övervakning samt kontroll av Hib-vaccinationens effekt. Avhandlingen visar
också att sjukdomsgrad vid infektion orsakad av NTHi kan vara mer beroende
av bakteriella faktorer är man tidigare
ansett och att särskilt virulenta kloner av
NTHi existerar. Denna typ av kloner kan
vara en bidragande orsak till ökningen av
invasiv sjukdom orsakad av NTHi som
observerats i tidigare studier. I delarbete
IV var empirisk behandling med bensylpenicillin inte associerad med ökad risk
för allvarliga negativa utfall jämfört med
bredspektrum-betalaktamer. Studien stöder därför nuvarande behandlingsrekommendationer avseende samhällsförvärvad pneumoni.
Ingående delarbeten:
I. Viktor Månsson*, Fredrik Resman*,
Markus Kostrzewa, Bo Nilson, Kristian Riesbeck. Identification of Haemophilus influenzae Type b Isolates by Use of Matrix-Assisted Laser
Desorption Ionization-Time of Flight
Mass Spectrometry. Journal of Clinical Microbiology 2015; 53(7):2215-24.

lower respiratory tract infections in
adults; a retrospective propensity
score-matched study. European Journal of Clinical Microbiology Infectious Diseases 2018; 37(9):1761-75.

Kort om mig
Jag tog läkarexamen vid Lunds
universitet
2015. Efter AT
har jag arbetat
ett halvår på internmedicinsk
klinik och sedan snart ett år
är jag anställd
på infektionskliniken på SUS Malmö. Mitt intresse
för mikrobiologi och infektionsmedicin
väcktes tidigt och jag har varit forskningsaktiv sedan 2013. Under mina doktorandstudier har jag fått hjälp och stöd
av många och jag vill här rikta ett särskilt
tack till mina handledare.
Önskar ni få avhandlingen skickad till er
kontakta gärna mig på viktor.mansson@
med.lu.se. Eller använd nedanstående
länk.
https://portal.research.lu.se/portal/files/56155501/Viktor_M_nsson.pdf

II. Viktor Månsson, Janet R Gilsdorf,
Gunnar Kahlmeter, Mogens Kilian, J Simon Kroll, Kristian Riesbeck*, Fredrik Resman*. Capsule
Typing of Haemophilus influenzae
by Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass
Spectrometry. Emerging Infectious
Diseases 2018; 24(3):443-52.
III. Viktor Månsson, Dagfinn Skaare,
Kristian Riesbeck, Fredrik Resman.
The spread and clinical impact of
ST14CC-PBP3 type IIb/A, a clonal
group of non-typeable Haemophilus
influenzae with chromosomally mediated beta-lactam resistance – a prospective observational study. Clinical
Microbiology and Infection 2017;
23(3):209 e1- e7.
IV. John Thegerström, Viktor Månsson, Kristian Riesbeck, Fredrik
Resman. Benzylpenicillin versus
wide-spectrum beta-lactam antibiotics as empirical treatment of Haemophilus
influenzae-associated
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Tropiknytt

TropikNytt
11TH EUROPEAN CONGRESS
ON TROPICAL MEDICINE AND
INTERNATIONAL HEALTH

16-20
SEPTEMBER 2019
25 years: investigation, innovation and implementation
LIVERPOOL, UK

Nu är det snart dags för det årliga
tropiksymposiet som sedan några år
nästan blivit en tradition på Infektionsveckan. De tidigare symposierna
och fallseminarierna har varit välbesökta och speglar nog intresset som
finns ute i kliniken för dessa frågor.

I

år blir det ett interaktivt fallseminarium med kortare föredrag om några
viktiga och emellanåt problematiska
tillstånd, Strongyloides och behandlingsresistent Giardiasis, vars betydelse och förekomst ökat i takt med både ökat resande
och ökad invandring, var god se abstract i
detta nummer. Fallseminariet hålls fredagen den 17 maj kl 8.30-10. I samband med
seminariet kommer vi dela ut föreningens
stipendium.
Föreningens årsmöte hålls Torsdagen
den 16 maj kl 17-18 i anslutning till Infektionsveckan på Elmia i Jönköping. Föreningen hälsar alla varmt välkomna!
I detta nummer rapporterar vår styrelseledamot Agnes Böhlin-Wiener från konferensen ”International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance”, se nedan.
Jag vill påminna om den europeiska
konferensen för tropikmedicin och internationell hälsa, 11th ECTMIH i Liverpool
den 16-20 september i år. Huvudarrangör
är The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene i samarbete med festmih
(www.festmih.eu). Konferensen, som har
inriktning på global hälsa och tropikmedicin, kan varmt rekommenderas, se sepa-

rat annons. Medlemmar i SFTIH får 10%
rabatt på registreringsavgiften, se annons
vår hemsida.
I styrelsen har vi en pågående diskussion
kring vår inriktning – tropikmedicin OCH
internationell hälsa eller bara tropikmedicin, där vi för närvarande valt att hålla
kvar den bredare inriktningen bland annat utifrån den enkätundersökning som
gjordes inför årsmötet förra året. Dock
var inkomna enkäter ganska få, så svårt att
dra säkra slutsatser. Vi skulle gärna vilja
ha medlemmarnas idéer och önskningar
kring detta – maila någon i styrelsen eller
kom på årsmötet och tyck till!
Gå gärna in på vår hemsida, www.tropikmedicin.se. På grund av den nya GDPR-lagen har vi för tillfället behövt ta bort
protokollen från hemsidan, men ni kommer snart kunna se dem igen via inloggning. För den som vill läsa protokoll innan
dess, vänligen kontakta vår sekreterare eller någon annan i styrelsen.
Har du något intressant fall eller andra
nyheter inom området, både tropikmedicin och globalmedicin så maila mig eller
någon annan i styrelsen så kan vi publicera
på hemsidan eller under TropikNytt.

16-20 September 2019
Vårhälsningar
Liverpool, UK

Exhibition, sponsorship
and advertising brochure

Infektionskliniken Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
3 veckor: 18 – 22 november, 2019
9 – 13 december, 2019
13 – 17 januari, 2020
+ distansundervisning
motsvarande 1v
Studieresa till Etiopien
25 jan – 9 feb, 2020.
Det går även bra att läsa enskilda
veckor (v1+v2)
Kursledare: Hilmir Asgeirsson,
Urban Hellgren, Lars Lindquist.
Kursspråk engelska
För mer info: www.tropcourse.se

Charlotta Rydgård
Ordförande, Svensk förening för
tropikmedicin och internationell hälsa

Sista anmälningsdag
1 september, 2019
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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
tt
har inga kända interaktioner med läkemedel5
Lätt aända

anv

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

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

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 substances in the tablet coating developed by Med Coat. Division of Clinical Pharmacology, Karolinska Institutet. March 2005.

Rapport från IMED

Rapport från IMED
- International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, 		
Wien, november 2018
Denna konferens anordnas vartannat år av ISID, International Society
for Infectious Diseases med hjälp av
ProMED - Program for Monitoring
Emerging Diseases, i syfte att samla
alla goda krafter vars mål är att kartlägga, förebygga och bekämpa infektionssjukdomar och epidemier.

N

ågra av de deltagande organisationerna var Health Map, One health,
Eco Health Alliance, Planetary
Health Alliance, CEPI, OIE, Radiant Earth
Foundation, mm. Det hölls presentationer
även av representanter från CDC US, CDC
Africa, ECDC, FAO, ESCMID, CEPI, olika
forskningscentra, mm.
Presentationerna handlade om alla
aspekter av epidemier, inklusive goda exempel på snabb upptäckt och bekämpning,
nya diagnostiska metoder, nya övervakningsmetoder med hjälp av satelliter och
mobiltelefoner, nya vaccinkandidater, vektorer och reservoirer för olika agens, hur
minskning av biodiversitet ger upphov till
nya sjukdomar, mm.
De muntliga posterpresentationerna
handlade bl.a. om ett nytt ebola-liknande virus i fladdermöss, fladdermöss och
krabbmakakapor som troliga reservoirer
för filo- och och henipavirus, ny Lassavaccinkandidat som bygger på mässlingvaccinet, spridd Leptospiros i isolerade
samhällen i Bolivia, korsimmunitet mellan
flavivirus, inrättande av internationella
referensmaterial för P4-agens, ökad incidens av Chagas sjukdom i Spanien och
mycket annat.
Modern teknologi används i hög grad
inom alla aspekter av epidemiologi och
för att illustrera detta anordnades en
workshop med titeln ”Open Source Imagery and Machine Learning Tools”. Här
fick vi se hur man lär datorer sammanställa och tolka olika satellitdata för att på ett
effektivt och pålitligt sätt hitta riskutsatta
samhällen där åtgärder i någon form behöver sättas in.
Det var således fullspäckade tre dagar
med både bredd och djup och med mycket högkvalitativa presentationer. Vi fick
ta del av det intensiva arbetet som pågår
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Läs mer om epidemiologisk kartläggning på Radiant Earth Foundations hemsida

runtom i världen för att förebygga och
bekämpa epidemier och det var både en
inspiration och motivation för fortsatt aktivitet på hemmaplan.
Mer information inklusive detaljerat
program och abstracts finns på imed.isid.
org.

Agnes Böhlin-Wiener
Specialistläkare, Klinisk Mikrobiologi
Karolinska Universitetssjukhuset
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Krönika

Är du en Sherlock eller
en Mycroft Holmes på jobbet?
Sherlock Holmes, den världsberömde,
fiktive detektiven löser till synes olösliga kriminalgåtor genom att kombinera noggrann undersökning av
brottsplatsen, iakttagande av personer han möter samt en mycket skarp
slutledningsförmåga.

H

ans äldre bror föredrar att sitta
i en fåtölj på klubben och skulle
aldrig kunna tänka sig att rusa
runt som Sherlock. Han föredrar att lösa
problemen genom de fakta han får från
andra. Sherlock vänder sig till Mycroft
endast i nödfall, då han verkligen
behöver hjälp eftersom han anser att den
äldre brodern är irriterande men också
intelligentare.
Då jag undervisar studenter talar jag
ofta om vikten att ta en ordentlig anamnes och ett noggrant status och att de
som nybörjare ska fråga brett och att de
alltid ska ta ett komplett och inte riktat
status. Orsaken är att de ska passa på att
träna sina färdigheter men att det i början inte är helt enkelt att veta vilken information som verkligen är relevant. Till
exempel, vad i anamnesen behöver man
”bara” veta att det hänt och vad behöver
man veta också ”hur” det gått till. Inom
infektion är till exempel bara information om att en exponering skett de flesta
gånger inte tillräcklig, man behöver också veta hur det skedde, hur länge etc för
att avgöra om det verkligen förelegat en
smittrisk eller ej. Infektionsanamnesen
handlar mycket om vad patienten jobbar med, vad de gjort, var de har varit
och inte bara om de har ont någonstans
eller om deras ben är rött och svullet.
Naturligtvis handlar det också om att
höra samma historia många gånger i lite
olika versioner varje gång för att man
till slut ska kunna plocka ”russinen ur
kakan” och kosta på sig att smalna av
frågorna snabbare. Kanske är det samma
förmåga som gör att en duktig schackspelare kan spela många partier samtidigt. Den tänker inte på varje drag på
varje bräde utan ser ett mönster och gör
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nästa drag efter det specifika mönstret.
För att kunna göra detta måste man ha
spelat många partier eller i vårt fall, sett
många patienter. Jag minns hur jag under AT satt som så kallad koronarslav
på kardiologen och skrev in patienter
som skulle göra koronarangiografi. Alla
hade förstås angina pectoris men de beskrev symtomen lite annorlunda varje
gång. Men efter två-tre veckor började
ett mönster i deras historia framträda
och jag kunde snabbare bli mer specifik
i mina frågor. Jag tror att det är denna
mönsterigenkänningsförmåga som gör
livet som infektionskonsult möjligt. Att
under en dag svara på en konstant ström
av frågor där man själv inte kan kontrollera alla fakta utan måste lita på den
information som den som ställer frågan
ger en är förstås ett resultat av kunskap
och erfarenhet men också en förmåga
att känna igen mönster. Vilka fakta brukar hänga ihop och vilka är dimridåer.
Dock kan mönsterigenkänningsförmågan luras. Hjärnans önskan att se mönster kan ibland få oss att se samband som
inte finns, att se det uppenbart enkla
sambandet när det egentligen handlar

om ett mer komplext underliggande, eller när vi leds till fel slutsats eftersom vi
saknar en bit av pusslet. Ofta vill vi också
se det mer exotiska och spännande, det
är roligare att hitta en brucellos än en
borrelios. Jag har själv gått i den fällan
flera gånger. Ett sådant tillfälle var när
jag som infektionsjour under ST träffade en man som nyligen varit i Kina.
Han hade feber, trötthet, huvudvärk och
njurpåverkan. Jag blev mycket intresserad och började fundera över vad han
kunde ha ådragit sig under Kinaresan
och jag lade in honom för observation
efter att noggrant frågat ut honom precis var han hade varit och gjort under sin
resa. Nästa dag frågade jag specialisten
på avdelningen vad hon trodde om fallet. ”Han har sorkfeber”, sa hon. ”Han
hade strax innan resan till Kina varit och
städat ur sin sommarstuga i ett län långt
norrut i Sverige”. Mycket riktigt hade
han en positiv Puumulaserolgi… Jag
hade vilseletts av det jag tyckte var det
spännande i historien och missat viktiga
delar av anamnesen.
Vad har nu detta att göra med bröderna
Holmes?
Jag tycker deras två arbetsmetoder liknar arbetet som läkare. Vi behöver fakta och iakttagelser för att ställa diagnos
men ju längre vi arbetat desto fler gånger
hamnar vi i Mycrofts position där vi får
lösa uppgifter genom att sammanställa
vad andra har iakttagit och litandes till
vår kunskap och mönsterigenkänningsförmåga. En av de saker som jag tycker
är så roligt med att vara infektionsläkare
är att det är ett sorts detektivarbete där
inte bara symtom men också bakgrund
miljö och tidpunkter spelar roll. Visst är
de flesta frågor rutin men inte så sällan
dyker det upp någon klurighet som gör
att man får tänka till, och då gäller det att
inte låta sig luras av sin egen önskan att
hitta det exotiska.

Jakob Paues

Infektionsläkaren 2 · 19

Frys
fästingen först!

Minska risken
för fästingburen
sjukdom
87,5% reduktion av reaktioner vid
bortplockande av fästingar enligt
preliminära resultat*
*Klinisk studie genomförd på Mona Vale
sjukhuset, 2017, visar att 8 av 10 patienter får
allergiska reaktioner (markör i studien) när
fästingar plockas levande, jämfört med
allergiska reaktioner hos 1 av 10 när fästingen
först frusits ihjäl och sedan plockas. Studien
skall enligt plan publiceras 2018.

Ref.
van Nunen et al, Tick removal techniques practised by tick
anaphylaxis sufferers, Internal Medicine Journal 44:26-26·
September 2014
JAMA, Dermatology / Vol 149 (NO 5), May 2013
ASCIA, Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy

Finns på Apoteket. Läs mer på:
www.antick.se

Utbildning/kurs

INFEKTIONER HOS
IMMUNSUPPRIMERADE

Vår Gård Saltsjöbaden
21–22 oktober 2019

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Vår Gård Saltsjöbaden, 21–22 oktober 2019.
Föreläsare

Malin Ackefors | Ola Blennow | Vanda Friman | Helena Hammarström |
Amelie Kinch | Christer Mehle | Gisela Otto | Karlis Pauksens | Lisa Swartling
Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.
Kostnaden är ännu inte fastställd men brukar ligga runt 6000 kr exkl. moms; exakt pris kommer senare. Priset
inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Vår Gård ligger ca 20 km från Stockholms centralstation, med
kommunala medel är restiden därifrån ca 50 minuter.
Preliminära tider för kursen är start 10:00 måndag 21 oktober och avslut 16:00 tisdag 22 oktober.
Anmälan

Sista anmälningsdatum är 21 augusti 2019. Deltagarantalet är begränsat. Infektionsläkarföreningens kurser blir
oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats.
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på www.infektion.net, fyll gärna i och skicka in via e-post eftersom detta
underlättar vår hantering. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse,
information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka två veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna!

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se
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Ev frågor besvaras av
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se
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Ska du flytta eller byta arbetsplats?
Logga in och ändra dina uppgifter på
infektion.net för att få tidningen till din nya adress

Glöm inte
mig!
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Protokoll

Protokoll
Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

17 januari 2019. Kl. 09:30-16:00

Plats

Svenska läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande Lars-Magnus Andersson
Mia Furebring
Jens Eriksson
Anna Grahn
Maria Furberg
Lena-Maria Söder
Fredrik Månsson (via telefon)
Ulf Ryding
§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria
Furberg
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet 2018-12-04
godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
Chefsmötet 2018:
• Diskussion inom styrelsen kring hur NYSAM-mötet integreras i förhållande till vårt chefsmöte
Chefsmötet 2019:
• Högberga gård, 17–18/10.
• Diskussion inom styrelsen kring mötesstruktur och program
Kommande möten med SILF-representation:
• SLF
– Specialitetsföreningarnas rep.skap 19-04-03
• Jens Eriksson deltager
– Årsstämma 190514
• Sammanfaller med infektionsveckan. Inget deltagande
från SILF
• SLS
– Ordförandemöte 190201
• Lars-Magnus Andersson deltager
• RAV
– Lisa Swartling och Rune Wejstål sitter på SILF-mandat
Utbildning av infektionssjuksköterskor
• Röda korset har pausat sin utbildning av infektionssjuksköterskor. SILF anser att det är av stor vikt att vidareutbildning av infektionssjuksöterskor fortsatt sker då deras kompetens är vital för infektionssjukvården i Sverige. Kontakt
med IFIS för att driva frågan gemensamt. Eventuellt bör
även STRAMA involveras för att driva frågan vidare.

56

Visionsdokument -SILF
• Målsättning att det skall vara klart till vårmötet 2020
• Beslut:
– Genomgång av nomineringar och val av arbetsgrupp:
– Anders Winroth, Umeå
– Simon Athlin, Örebro
– Kristina Cardell, Linköping
– Parisa Mokarami, Malmö
– Magnus Rasmussen, Lund
– Carl Spindler, Stockholm
– Tor Härnqvist, Trollhättan
– Birgitta Anesten, Göteborg
– Anna-Karin Lidström, Uppsala
– Torsten Holmdahl får rådgivande funktion till gruppen
så som referens från tidigare arbete med SILF-visionsdokument.
– Val av sammankallande sker inom gruppen
– Rapport till SILF-styrelse varannan månad
• Beslut:
– SILF står för kostnader som uppkommer i samband med
genomförandet av arbetet med framtagande av visionsdokumentet.
NPO-rapport
• Olle Reichard har avgått som ordförande. Ny ordförande har
inte utsetts
• Intention att ny ordförande inbjuds till SILF-möte
• NAG-nationella arbetsgrupper
– Hepatit. Gruppen är under bildande och uppdragsbeskrivning har utarbetats.
– STRAMA. Följer redan etablerad stramaorganisation
– Sepsis. Uppdragsbeskrivning och gruppsammansättning
pågår
– TB. Beräknas starta senare under året
– SILF ser en risk att det kan uppstå konfliktytor mellan
NPO och SILF kring hur nationella vårdprogram och rekommendationer tas fram. Viktigt att fortlöpande föra
diskussioner mellan SILF och NPO-infektion.
– Associerade SILF grupperingar såsom RAV och RAF
torde också ha gränsytor gentemot NPO-organisationen
och arbetet med framtagande av nationella riktlinjer och
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vårdprogram. SILF har representation i dessa grupper.
Lars-Magnus Andersson tar fortlöpande kontakter kring
dessa frågor.
• SoS
– Nivåstrukturering. Uppdraget har hamnat hos NPO.
Uppdrag att hitta 5 st. terapiområden för nivåstrukturering. SoS tilldelar sedan uppdragen till utvalda enheter
utan vidare inspel från NPO
– Förslag till nivåstrukturering avseende högisoleringsvård
samt eventuellt ”ovanliga infektionssjukdomar”, men vad
gäller det senare snarare att skapa ”kunskapsnoder” eller
kunskapsnätverk utan centrumtillhörighet.
• Nästa NPO-möte 29/1
§ 6 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
HIV-kurs 30/1-1/2:
• Ännu ej fulltecknad.
Höstutbildning:
• Opportunistiska infektioner.
Vårutbildning:
• Bakteriella CNS-infektioner och sepsis
Bakjoursskola:
• Vidare uppföljning kring hur andra föreningar ordnat
detta.
§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
Infektionsveckan 2019:
• Översiktsprogram är färdigt
• Diskussion kring program inom styrelsen
Justus Ström:
• Omval av ledamöter.
– Johan Westin, ordinarie
– Gisella Otto, suppleant
– Hans Norrgren, ordinarie
– Marie Studahl, ordinarie
Remisser:
• SLS:
– Primärvårdsgrupps rapport ”Stärk primärvården”
– Mia Furebring svarar SLS.
§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
Kvalitetsregister:
• Projektkatalog kan nås då man är inloggad i kvalitetsregistret.
• Registerregler finns nu publicerade på infektion.net.
• Samtliga infektionsenheter har fått information om patientenkät vid endokardit och den finns tillgänglig i endokarditregistret.
Vårdprogram:
• Led- och skelettinfektioner söker nya medlemmar. Möjlighet att nominera tom 30/1
• Reviderad struktur för vårdprogram. UVI blir förts ut med
den nya vårdprogramsstrukturen.
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• Gemensamt evidensgraderingssystem.
• Förslag om att använda GRADE. Anna Grahn skickar ut
fråga till sammankallande i vårdprogramsgrupper för att
efterhöra deras synpunkter kring byte av evidensgraderingssystem.
• TB: Intention att SILF skall tillskapa en vårdprogramsgrupp. Beslut måste dock tas på årsmöte. Informell kontakt med nyckelpersoner inför detta.
FKM:
• Förslag från ordförande Martin Sundqvist, FKM, kring
samarbete vid skapande av nationella vårdprogram. SILF:s
vårdprogramsgrupper sänder vårdprogram ”på remiss” till
FKM för synpunkter runt diagnostik och mikrobiologisk
expertkunskap. Remisstid ca 4 veckor.
• Nytt möte med FKM planeras. Anna Grahn återrapporterar.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria
Söder
UEMS
• Beslut:
– SILF utser Jonas Ahl, Malmö, till ordinarie representant.
Suppleant fortsatt vakant. Rekryteringsarbete pågår
SoS:
• Översättning av C-delmål i målbeskrivning för infektionssjukdomar är klar efter finansiering av SILF. På hemsidan
läggs samtliga delmål ut (ABC-mål).
SLF-representantskapsmöte:
• Lena-Maria har deltagit för SILF.
• Information om den nationella högspecialiserade vården.
• Fortbildning. Önskan att detta regleras i nationella föreskrifter. Garanterad avsatt tid för fortbildning, t ex 20% av
arbetstid. Skulle ge en ökad attraktionskraft till läkaryrket.
Viktigt att fortbildning då sker i dialog med t ex specialitetsföreningar och/eller att kvalitetsgranskning kontinuerligt sker (specialitets-Spur).
• Diskussion kring samspelet mellan läkarförbundet och specialitetsföreningarna.
Konsultationsläkare:
• SILF behöver utse ny representant. Diskussion inom styrelsen kring kandidater.
SPUK:
• Beslut:
– SILF bekostar resa samt kongressavgift för SPUK-medlemmar som är arrangör och EJ studierektor (där klinik
förväntas bekosta detta).
§ 10 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Tidningen:
• Enligt föregående protokoll
Hemsidan:
• Enligt föregående protokoll
Övrigt:
• Rickard Eitrem, Karlskrona, utses av SILF till rådgivande
inom nomenklaturfrågor på 3 år.
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§ 11 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson

placeringsalternativ. Fullmakten ska gälla tillsvidare och
Lars-Magnus Andersson och Ulf Ryding skall disponera
kontona med egen/enskild behörighet.

Inga inkomna ärenden
§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
Ekonomisk genomgång:
• Ekonomi i balans.
Nya ordinarie medlemmar:
• Inga nya medlemmar sedan föregående möte.

§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor:
§ 15 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Övrigt:
• Ulf Ryding kommer deltaga i möte om blodsmitta och varningsmärkning av journalerr.
§ 12 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2019

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
Maria Furberg
Protokolljusterare /Utbildningsansvarig
Anna Grahn
Vice ordförande
Ulf Ryding
Kassör
Mia Furebring
Vetenskaplig sekreterare
Fredrik Månsson
Redaktör
Lena-Maria Söder
Yngre läkare/SPUK

Unimedic Cre Ann Hal 2019-02-13 01

• Beslutades att firmatecknare för svenska infektionsläkarföreningen (organisations nr XXXXXX-XXXX) är var
för sig föreningens ordförande Lars-Magnus Andersson
(XXXXXX-XXXX) samt skattmästare Ulf Ryding (XXXXXX-XXXX) ) under förutsättning av deras ledamotskap i
SILF kvarstår.
• Lars-Magnus Andersson och Ulf Ryding befullmäktigades att disponera Svenska Infektionsläkarföreningens
bankkonton i Handelsbanken och Resurs Bank med deras
internettjänst eller på kontor. Kapital får placeras på
bankkonto, fonder, värdepapper och därmed förenliga

Jens Eriksson
Facklig sekreterare

Vid behandling av invasiv aspergillos & mucormucos1

Förstahandsval, A1-rekommendation av
ECIL*, vid behandling av invasiv aspergillos.3
* European Conference on Infections in Leukemia

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
CRESEMBA (isavukonazol): Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk Rx. Kapslar ingår i läkemedelsförmånen, subventioneras endast för patienter där
behandling med vorikonazol inte är lämpligt. ATC-kod: J02AC05. Terapeutiska indikationer: behandling av invasiv aspergillos och mukormykos hos patienter för vilka
behandling med amfotericin B är olämpligt. Dosering och administreringssätt: Rekommenderad laddningsdos är 200 mg isavukonazol var 8:e timme under de första
48 timmarna (totalt 6 administreringstillfällen). Rekommenderad underhållsdos är 200 mg isavukonazol en gång per dag. För kontraindikationer, varningstext och
fullständig förskrivningsinformation se: www.fass.se Förpackningar: Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg, kapslar 14 stycken per blisterförpackning.
Innehavare av godkännande för försäljning: Basilea Medical Ltd, Langwood House, 63–81 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1EQ, Storbritannien.
Datum för översyn av produktresumén: November 2018.
Cresemba Summary of Product Characteristics, Basilea Medical Ltd, 2015. 2)Maertens JA, Raad II, Marr KA, et al. Isavuconazole versus voriconazole for primary
treatment of invasive mould disease caused by Aspergillus and other filamentous fungi (SECURE): a phase 3, randomised-controlled, non-inferiority trial. Lancet.
2016;387(10020):760–769. 3) 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.

1)
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Nya medlemmar

Nya medlemmar
Anmälda till styrelsemöte 2019-03-18
Ellen Melne
ST-läkare Umeå
Johan Nord
ST-läkare Växjö
Marcus Hylén
ST-läkare Kristianstad
Tobias Lindström
ST-läkare Gävle
Viktor Dahl
ST-läkare Södersjukhuset

Karin Lindén
ST-läkare Eskilstuna
Susanne Strömdahl
ST-läkare Uppsala
Marianne Johansson
Infektionskliniken VG-region
Emelie Bjonholm
ST-läkare Eskilstuna
Katarina Rosengren
ST-läkare Visby

Fosfomycin Infectopharm®
Baktericid effekt & unik verkningsmekanism.

Unimedic Fos Ann Halv 2019-03-28 01

Hanna Jerndal
Underläkare, Umeå

Aktivt mot såväl grampositiva som gramnegativa
bakterier, även MRSA, ESBL och carbapenemresistenta
enterobacteriacae.1
1)

SPC Fosfomycin Infectopharm®

unimedicpharma.se

Fosfomycin Infectopharm (Fosfomycin) Intravenöst antibiotikum. Rx Fri prissättning ATC-kod: J01XX01 Indikationer: 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. För kontraindikationer,
varningstext och fullständig förskrivningsinformation se: www.fass.se Förpackningar: 40 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning. 2 g (i 100 ml) 4 g (i 100 ml flaska) eller 8 g (i 250 ml
flaska) i förpackningar med 10 flaskor vardera. Innehavare av godkännande för försäljning: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Datum för översyn av produktresumé: 2018-09-14 Unimedic Pharma Växel +46 (0) 10-130 99 50 www.unimedicpharma.se
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Kalender

Kongresskalender
Kurser för ST-läkare finns listade på infektion.net under Utbildning – ST-läkare
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
Update on diagnostic and clinical
management 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/escmid_conferences/5th_vaccines_
conference/
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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
Medicine and International Health
(ECTMIH 2019)
16-20 september
Liverpool
ectmih2019.org - RSTMH: 11th European Congress on Tropical Medicine and
International Health

Nordisk utbildning i Smittskydd och
Vårdhygien
Start hösten 2019 (halvfart under två år,
kan även gå enstaka kurser)
Göteborg
https://biomedicine.gu.se/utbildning/
uppdragsutbildning/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
European AIDS Conference
6-9 november
Basel, Schweiz
https://eacs-conference2019.com

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
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HIV & HEPATITIS
NORDIC CONFERENCE
Hotel Hilton Stockholm Slussen

www.hivnordic.se

R
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27
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T
A
D
SAVE THE
Scientific Committee
Soo Aleman, Sweden
Francesca Chiodi, Sweden
Martti Färkkilä, Finland
Jan Gerstoft, Denmark
Magnus Gisslén, Sweden

IMPORTANT DATES

2019-04-30:
End of Early Bird discount
2019-04-01:
Abstract submission opens
2019-08-18:
Abstract submission deadline
2019-08-31:
Abstract submission decision

Magnús Gottfreðsson, Iceland
Annika Karlsson, Sweden
Magnus Lindh, Sweden
Helene Mens, Denmark
Dag Henrik Reikvam, Norway
Jussi Sutinen, Finland

REGISTRATION FEES
SEK ex VAT

Veronica Svedhem Johansson,
Sweden
Anders Sönnerborg, Sweden
Ola Weiland, Sweden
Nina Weis, Denmark

EARLY
BIRD

PhD-student with Abstract

-

Free

PhD-student (without Abstract)

-

1.500

Single day (Wednesday or Thursday)

-

2.250

Single day (Friday)

-

1.750

4.450

5.500

Full participation

TO FIND MORE INFORMATION AND TO REGISTER, PLEASE VISIT:

www.hivnordic.se
Thanks to our
exhibitors:

FULL
PRICE

I’M DOING MORE
THAN CURING HCV,

I’M HELPING TO
ELIMINATE IT.

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

EPCLUSA – THE ONLY PAN-FIBROTIC, PAN-GENOTYPIC STR.1–14,a–e

EPC/SE/19-02/PM/1074 | Date of preparation: February 2019

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning.
E p c l u s a ® ( s o f o s b u v i r/ve l p a t a s v i r ) ,
400 mg/100 mg, filmdragerade tabletter.
Rx. (F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel, direktverkande. Indikationer:
Epclusa är avsett för behandling av vuxna
med kronisk infektion med hepatit C-virus
(HCV). Kontraindikationer: Samtidig administrering av läkemedel som är potenta
P-glykoprotein (P-gp)- eller potenta cytokrom P450 (CYP)-inducerare (rifampicin,
rifabutin, johannesört, karbamazepin, fenobarbital och fenytoin) medför signifikant
sänkta plasmakoncentrationer av sofosbuvir
och velpatasvir, och kan leda till minskad effekt av Epclusa. Varningar och försiktighet:
Fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock har
setts när sofosbuvir i kombination med ett
annat direktverkande antivirusmedel (DAA)
används samtidigt med amiodaron. Epclusa
har visats öka exponeringen av tenofovir,
särskilt vid användning tillsammans med en
hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxilfumarat och en farmakokinetisk förstärkare
(ritonavir eller kobicistat). Patienter som får
Epclusa samtidigt med elvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat
eller med tenofovirdisoproxilfumarat och en
boostrad hiv-proteashämmare ska övervakas
för tenofovir-associerade biverkningar. Fall
av reaktivering av hepatit B-virus (HBV),
vissa med dödlig utgång, har rapporterats
under och efter behandling med direktverkande antivirala läkemedel. Alla patienter
ska screenas för HBV innan behandling
inleds. Vid co-infektion med HBV skall patienten övervakas och behandlas i enlighet
med befintlig klinisk praxis. Blodsockernivåerna 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 uppstå. 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. Innehavare
av marknadsföringstillståndet: Gilead
Sciences Ireland UC, Irland. För information:
Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08
505 718 00. För fullständig information om
dosering, varningar och försiktighet, interaktioner, biverkningar samt aktuell information
om förpackningar och priser se www.fass.se.
Baserad på produktresumé: 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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TOGETHER WE CURE, TOGETHER WE CAN ELIMINATE.
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HCV cure: Cure rates of 95–100% were
achieved with EPCLUSA across Phase 3 pivotal
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HCV elimination: WHO has defined the
elimination of viral hepatitis as a public health
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chronic infections and a 65% reduction in
mortality.16
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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 compensated 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

a

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