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När ni läser det här så börjar hösten 
på allvar att göra sig påmind men 
jag tillåter mig att dröja kvar i 

tanken vad som hände under våren och 
sommaren. Först vill jag tacka Rune Wejstål 
och medarbetare vid Infektionskliniken i 
Göteborg som arrangerade ett mycket lyckat 
vårmöte. Programmet höll god vetenskaplig 
klass och kryddades av en skämtsam tävling: 
På det diagnostiska spåret, under ledning av 
Lars Hagberg. Just denna eftermiddag var det 
diagnostiska spåret rakast vid två kliniker i 
mellersta Sverige där min blygsamhet inte 
vill nämna några namn men den ena var 
Karlstad.

I slutet av maj kom så de första rapporterna 
om EHEC från Tyskland. Efter politisk paj-
kastning om skuldfrågan så identifierades 
Bockhornsklöver importerat från Egypten 
som smittkällan. Utbrottet förklarades vara 
över i slutet av juli och då hade man haft 
ca 4400 fall, varav 50 dödsfall i Tyskland. I 
Sverige smittades ett drygt 50-tal med några 
enstaka dödsfall. Vidare analys påvisade att 
det inte var en traditionell EHEC-stam utan 
en E-coli som förvärvat toxinbildande egen-
skaper. Jag gissar att den ändå i statistiken 
kommer att klassas som EHEC-fall, men 
E-colis plastiska förmåga att snabbt förvärva 
egenskaper, som t.ex. toxin-produktion, 
känns oroande när det gäller livsmedels-
hygien.

I slutet av juli kom så ett utbrott av mjält-
brand hos kor på en lantgård i Närke. Hän-
delsen fick naturligt nog måttlig medial upp-
märksamhet då det första fallet upptäcktes 
samtidigt som de bestialiska vansinnesdåden 
i Norge. Trots att detta mjältbrandsutbrott 
”bara” medförde ett tjugotal kossors för tidiga 
död och inga humanfall, tack vare intensiv 
smittspårning och profylaxbehandling, så 
finns ju risk för nya utbrott då det finns 
många s.k. mjältbrandsgravar på våra lantgår-
dar i landet. Motvilligt måste jag imponeras 
av B anthracis överlevnadsförmåga under 
många år.

På väg hem från Silfs styrelseinternat sitter 
jag nu på tåget och funderar på vilka strate-
gifrågor som är angelägna från vår horisont 
som infektionsläkare. En av dessa frågor är 
tillgången på vårdplatser i allmänhet och 
enkelrum i synnerhet. I debatten har fram-

kommit brist på evidens som stöd för att 
enkelrum minskar antalet vårdrelaterade 
infektioner. Det finns en del rapporter som 
ändå ger stöd för nyttan av enkelrum, men 
visst behövs mer studier. Samtidigt kan jag 
tycka att bevisbördan ligger på försvararna 
av flersalar att visa att dessa inte på något 
sätt bidrar till ökat antal vårdinfektioner. 
Socialstyrelsen har just idag släppt en rap-
port där man riktar skarp kritik mot bristen 
på enkelrum med egen toalett på landets 
akutmottagningar.

En annan dagsaktuell fråga som belyses i 
artikel i Läkartidningen nr 35 är vårdturismen 
som blir riktigt angelägen när EU:s rörlig-
hetsdirektiv träder i kraft oktober 2013. Från 
handelskammaren nämns en uppskattning på 
en omsättning av svindlande 1200 miljarder 
euro inom EU för denna verksamhet. Enligt 
denna artikel så blev resistensproblematiken 
aldrig aktuell i de långa diskussioner som 
socialdepartement förde rörande rörlighets-
direktivet. Det känns onekligen oroande att 
regeringen i detta avseende överlåter ansvaret 
till patienterna.

Avslutningsvis vill jag påminna om årets 
riksstämma där Silf har en gemensam pos-
terutställning och fria föredrag tillsammans 
med föreningen för medicinsk mikrobiologi. 
Styrelsen har bedömt abstract från landets 
olika infektionskliniker, dessa är glädjande 
många i år och håller en hög kvalitet. 

Så boka 30/11–2/12 i era almanackor så 
ses vi där.

Hösthälsningar!
JAn KällmAn 
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– Vi lär ha haft det här mötet i Göteborg förut, men vi har inte lyckats ta reda på när. men nu är vi här 
i alla fall, sa Rune Wejstål när han invigde Infektionsläkarföreningens Vårmöte i Göteborg den 11 maj.
Drygt 150 deltagare från hela Sverige hade lockats att komma till rikets andra stad för att vara med 

på mötet och det varierade programmet. 

Först ut av alla föreläsare var Torsten 
Sundberg som talade om behand-
lingsstrategier för UVI i en era av 

ökad antibiotikaresistens.
Torsten inledde med att konstatera att vi 

idag är inne i en pandemi av resistensgener. 
– Framför allt gäller det urinvägsbakte-

rier – den vanligaste bakteriella infektionen, 
fortsatte han och visade en dramatisk karta 
över hur ESBL har ökat i världen från 2002 
till 2007.

I Sverige rapporterades till SMI 2098 fall 
av ESBL år 2007. Tre år senare var motsva-
rande siffra 4 983 fall. 

– Från 65 års ålder ökar incidensen påtag-
ligt, så vi kan inte enbart skylla på utlandet. 
Det pågår säkert en spridning inom landet. 
Det kan vara på äldreboenden t.ex. – men 
det finns inga studier, sa Torsten.

Han visade också att det sker en ökning 
av ESBL-bildande bakterier i vården.

– Det beror på felaktig och hög användning 
av antibiotika, samt på dåliga hygienrutiner.

Därför behövs det, enligt Torsten, en stra-
tegi för rationell användning av antibiotika 
för att motverka resistens och selektion av 
ESBL-bildande bakterier.

Vi delar bakterierna i våra hushåll
Kinoloner skall inte användas för behandling 
av okomplicerad cystit.

– Men de har sin givna plats vid behand-
ling av akut pyelonefrit/febril UVI! Den 
rekommenderade kinolonen är Ciprofloxa-
cin, sa Torsten.

Han visade ett diagram som beskrev ande-
len Ciprofloxacin respektive Norfloxacin av 
antibiotika som ofta används mot urinvägs-

infektion hos kvinnor 19–79 år i öppenvår-
den. Diagrammet visade hur det såg ut år 
2009 och 2010 i varje landsting, och det 
skiljer 6 procentenheter mellan det län som 
har högst respektive lägst andel kinoloner. 
De flesta visade upp en något minskad för-
skrivning för 2010, jämfört med året innan.

– Vi rör oss åt rätt håll. Men STRAMA 
eftersträvar max 10% kinolonanvänding, och 
riksgenomsnittet 2010 ligger på 15% – så det 
är en bit kvar, konstaterade Torsten.

När ska man misstänka ESBL-bärarskap? 
Torsten hade fyra observandum:

– 1: Om patienten nyligen har vistats i 
länder med hög prevalens av ESBL, som t.ex. 
Grekland eller Turkiet. 2: Om det föreligger 
ett redan känt ESBL-bärarskap – kom ihåg 
att efter sex månader har 25% kvar bakte-
rien. 3: Dessutom om det finns en tidigare 

Vårmötet i Göteborg Dag I
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infektion orsakad av ESBL-positiva bakte-
rier, samt om 4: Patienten lever i ett hushåll 
där det finns en känd ESBL-bärare – vi delar 
de bakterier som vi har i våra hushåll!

Renat vatten rent toxiskt
Joakim Larsson talade om läkemedelspro-
duktionen och de utsläpp den medför.

– Vad gör läkemedel så speciella, jämfört 
med andra kemikalier, frågade han inled-
ningsvis.

– Jo, de ska vara aktiva i biologiska system, 
svarade han själv.

Dessutom är de potenta i låga koncentra-
tioner, och de utgörs av stabila molekyler. De 
passerar ofta våra reningsverk, och använd-
ningen – och därmed också tillverkningen 
– ökar stadigt.

– Allt detta ställer till problem i naturen!
Läkemedel med humana måltavlor har 

störst risk att påverka andra ryggradsdjur. 
För antibiotika råder det motsatta förhål-
landet – dvs. de har en liten risk för direkt 
påverkan på högre djur och växter.

– Via toaletten hamnar läkemedlen i våra 
vattendrag – det har vi vetat länge. Men vad 
händer vid själva tillverkningen? Idag är 
Indien och Kina stora tillverkningsländer – 
Indien är störst, fortsatte Joakim.

Han visade bilder från ett besök han gjort 
vid ett reningsverk beläget vid en indisk 
fabrik utanför Hyderabad.

– Vi tog där prover på rent vatten och 
undersökte det sedan här hemma. Det 
visade sig vara direkt toxiskt! Grodor växte 
sämre i detta vatten även när det var spätt 
40 gånger ...

1 gram per kilo sediment
Det visade sig att behandlat avloppsvatten 
från den indiska läkemedelsindustrin inne-
håller extrema halter av bl.a. bredspektru-
mantibiotika. Johan redogjorde i detalj för 
fynden, som var smått otroliga.

– Omsatt till vikt visade det sig att detta 
”renade” avloppsvatten tillfördes 44 kg 
ciprofloxacin per dygn! Det kan jämföras 
med den totala svenska dygnskonsumtionen 
på 9 kg ...

Dessutom representerar det ett mycket 
högt värde för slutkonsumenten. Marknads-
värdet för bara det ciprofloxacin som hamnar 
i grundvattnet per dygn i Indien ligger på 
373 175 svenska kronor.

– Och tar man med de övriga tio läkeme-
del vi hittade i vattnet, så landar summan på 
drygt en miljon kronor – per dygn!

Naturligtvis är det inte sådana värden 

det handlar om i produktionsledet. Johan 
visade att exportpriset – som alltså Indien 
får betalt för – endast utgör c:a 1,5% av det 
slutliga försäljningspriset på den billigaste 
ciprofloxacin-produkten som finns till salu 
på svenska apotek.

Ciprofloxacin utgör upp till 1 gram per 
kilo av det organiska materialet i flodsedi-
menten.

– Vore det inte så billigt att tillverka, 
skulle man alltså kunna utvinna det direkt 
från marken, konstaterade Johan.

Ett etiskt ansvar som infattar oss
Han hade också tagit prover på brunns-
vatten från sex byar som låg i området 
runt industrin i Hyderabad. Det visade sig 
innehålla c:a 1 000 gånger mer läkemedel 
än vad man brukar finna i Europa. Många 
läkemedel på den svenska marknaden inne-
håller aktiva substanser från fabriker som 
skickar sitt avloppsvatten till just detta 
reningsverk.

– Det finns ingen information på paketen 
om var läkemedlet är tillverkat någonstans. 
Det finns alltså ett etiskt ansvar här som 
sträcker sig till oss, ansåg Johan.

Han påminde också om att resistensgener 
är mobila.

Omsatt till vikt visade det sig att detta ”renade” avloppsvatten 
tillfördes 44 kg ciprofloxacin per dygn! Det kan jämföras med 
den totala svenska dygnskonsumtionen på 9 kg ... Marknads-
värdet för bara det ciprofloxacin som hamnar i grundvattnet 
per dygn i Indien ligger på 373 175 svenska kronor.

Joakim Larsson
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– De sprids mellan bakterier, olika mil-
jöer och länder under selektionstryck från 
antibiotika.

99% av de bakterier som finns i miljön 
kan vi inte odla.

– Att studera dem med PCR tar tid, och 
kommer att kosta mycket pengar. Därför 
använder vi oss av metagenomteknik – i en 
och samma analys kan vi på så sätt leta efter 
alla kända resistensgener.

Joakim visade resultat från både Sverige 
och Indien på undersökningar man gjort 
med denna teknik. Det visade inga fynd av 
resistensgener i Sverige – men gav massor av 
fynd nedströms reningsverk i Indien.

Ekonomiska incitament för förbättring 
Det hela är ett gigantiskt experiment: Man har 
under ett tiotal år utsatt naturen i Indien för 
stora mängder antibiotika, menade Joakim.

– Det är inte ett isolerat problem, påpe-
kade han och visade upp en världskarta där 
man sammanställt ganska förskräckande 
resultat som beror på utsläpp från läkeme-
delsproduktion.

Världskartan var dock inte komplett, 
eftersom det helt enkelt inte finns data från 
Afrika, stora områden i Nordamerika, Syd-
amerika samt Östeuropa.

– Så vem tar ansvar för miljön när tredje 
världen producerar läkemedel för att du och 
jag ska må bra? Regeringen gav ett uppdrag 
till Läkemedelsverket att kartlägga möj-
ligheterna till att skärpa miljökraven, och 
det resulterade i åtta förslag från LV. Det 
viktigaste var att inkludera miljöcertifikat 
i regelverket för ”God Tillverknings-Sed”.

Nya kriterier för miljöstyrningsrådet för 
landstingens upphandling av läkemedel kom 
2010. Dessa inkluderar ett fokus på utsläpp 
från produktion.

– Det är vi först med i världen vad jag 
vet, sa Joakim.

Dessa har redan börjat tillämpas av Västra 
Götalandsregionen samt av Stockholms Läns 
Landsting.

– Det kan ge ekonomiska incitament till 
förbättring.

Global angelägenhet
Joakim avslutade sin föreläsning med några 
utmaningar vi står inför. Den första av dessa 
är att vid de allra flesta fabriker finns det 
inga gränsvärden för utsläpp av läkemedel.

– Observera att de utsläpp som jag har 
redogjort för idag inte är olagliga, under-
strök han.

Han tillade att han dock trodde att de 
kommer att bli det.

– Under vilka förhållanden tillverkas de 
läkemedel du och jag äter? Idag är det endast 
så att den som är billigast vinner – här skulle 
Tand- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) 
kunna göra en insats.

En annan utmaning är hur man ska kunna 
skapa ekonomiska incitament – eftersom det 
är det som behövs, enligt Joakim – för att 
minska utsläppen. 

Han avslutade med att konstatera att anti-
biotikaresistensen är en global angelägenhet.

– Vi måste på lång sikt arbeta globalt – 
även om vi ligger bra till just här, konsta-
terade han.

Rapport från Skellefteå
Stephan Stenmark redogjorde för arbetet 
med Cryptosporidium i Skellefteå, efter 
vårens utbrott. Det var Sveriges näst största 
någonsin, med över 6 000 som insjuknade.

– Vi kunde konstatera ett kraftigt minskat 
insjuknande sedan vi gick ut med uppma-
ningen att koka vattnet, sa Stephan.

En genomgången infektion ger inte 
immunitet av den sort som förhindrar nyin-
sjuknande vid ny smitta, därför ska även de 
som varit sjuka fortsätta att koka vattnet.

Stephan berättade också om det arbete 
med en webbenkät som man arbetat med i 
staden. Totalt hade 12 368 personer besvarat 
denna enkät och den var till stor och snabb 
hjälp i arbetet med utbrottet.

– I dagsläget kan vi inte säkert visa på ett 
epidemiologiskt samband med utbrottet i 
Östersund, förklarade han också.

Endokardit – en allvarlig sjukdom med 
många komplikationer 
Kan endokarditbehandlingen i Sverige bli 
bättre? Denna fråga behandlades av en panel 
bestående av Lars Olaison, Mattias Ericsson 
och Ulrika Snygg-Martin. 
Lars inledde.

– Vi kan bli bättre på tidig upptäckt – 
minska delay i primärvården och på sjukhus. 
Vi kan också bli bättre på diagnostik – se 
till att blododling är obligatorisk när man 
sätter in intravenös antibiotika, samt försöka 

påverka att man gör transesofagalt ultraljud, 
sa Lars.

Blododling och TEE är två hörnstenar i 
diagnostiken, ansåg han.

Mortaliteten har inte blivit lägre – den 
ligger stabilt på c:a 12% – vilket i ett inter-
nationellt perspektiv är mycket bra. Kvinnor 
ligger lite lägre än män.

Långtidsresultat redovisas sällan. Lars tog 
fram siffror från Göteborg från 1999–2005. 
Materialet omfattade 185 patienter, varav 
143 hade definitiv endokardit. Medelåldern 
var 63 år. 

Av dessa patienter dog 6% under behand-
ling, 11% inom tre månader och 35% inom 
fem år.

– Det är en allvarlig sjukdom, med många 
komplikationer, konstaterade Lars.

Få nya preparat
Han trodde dock personligen att den ökning 
i incidens och ålder som vi kan se i statisti-
ken, inte är reell.

– Man upptäcker fler patientgrupper när 
man sätter fokus och letar efter diagnosen 
endokardit – men det är min egen teori, 
sa Lars.

Ungefär 28% av alla patienter opereras 
med hjärtkirurgi under behandlingen. Är 
det för många eller för få?

– Det har visat sig ge en klar vinst för 
patienter under 68 år, fortsatte han.

Får de återfall? Lars berättade att inom 
två månader är det en låg relaps – efter 15 
månader ligger siffran på 4%.

Antibiotikalistan ansåg Lars såg ut som 
om den var från 50-talet.

– Vi har fått väldigt lite nya preparat. Men 
nu finns daptomycin med på listan igen – 
det är ett återupptäckt preparat som tidigare 
avregistrerats pga. muskelbiverkningar. Nu 
har man ändrat dosen. Men jag tycker person-
ligen inte att studien som ligger bakom detta 
återinförande har så övertygande resultat.

Bedöm tillsammans med thoraxkirurg
Mattias Ericsson talade om protesendo-
kardit.

Stephan Stenmark

Lars Olaison
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– Vi blir allt flinkare på att ersätta 
klaffar, sa han inledningsvis och fort-
satte med några fallbeskrivningar som 
han illustrerade med bilder och film.

Behandlingsstrategin för protesen-
dokardit är omdebatterad. 

– Det är ont om follow-up-studier. 
Ska man använda antibiotika, eller ska 
man kombinera den med kirurgi?

Mattias radade upp ett antal skäl för 
och emot kirurgi.

– Med kirurgi kan man åtgärda klaf-
finsufficiens och progredierande hjärtsvikt. Vid invasiv infektion kan 
man göra en debridering av infektiös härd. Vid protesinfektion kan 
man avlägsna främmande material.

Skäl emot kirurgi är att man aldrig ska implantera främmande 
material i infekterat område.

– Det finns även risk för paravalvulär insufficiens – man kan få 
läckage. Det finns också risk för relaps.

Avslutningsvis sa Mattias att man bör göra CT-hjärta vid prote-
sendokardit.

– Det tycks vara ett viktigt komplement i diagnostiken av prote-
sendokardit. En abscess är en stark operationsindikation.

Han tillade att om och när patienten ska opereras bör bedömas i 
samråd med thoraxkirurg.

Tidig diagnostik essentiell
CNS-komplikationer vid endokar-
dit var Ulrika Snygg-Martins ämne. 
Incidensen för cerebrala kompli-
kationer är väldigt varierande – 
mellan 8–82% i olika studier.

– Det beror på vilken diagnos-
tisk metod man använt, förklarade 
Ulrika.

Dels kan det vara en klinisk 
diagnos. Men det kan också vara 
diagnostik från CT, MRI och från 
bestämning av CSF hjärnskademarkörer.

Vilken population man studerat har också stor betydelse. 
– För att förebygga cerebrala komplikationer är det viktigt att 

ställa diagnos tidigt, samt att sätta in effektiv antibiotikabehandling, 
sa Ulrika.

Hon avslutade med ett patientfall för att illustrera detta.
Efter dessa tre föredrag om endokardit satt panelen sedan kvar och 

svarade på frågor från publiken.

Pristagare
Denna första dag avslutades sedan med tre stipendier. 

Simon Athlin från Örebro fick Göran Sterners resestipendium. 
Roche-stipendium för hepatit C-forskning delades ut till Åsa Alsjö 
från Skövde och Malin Ackefors från Stockholm.

Slutligen belönades Johanna Sjöwall, Linköping och Anna Holm-
berg från Lund med Pfizers stipendium för infektionsforskning. 

Därefter återstod denna första dag endast medlemsmötet i Svenska 
Infektionsläkarföreningen, innan det var dags för kvällsaktivitet och 
middag.

PER lunDBlAD

Mattias Ericsson 

Ulrika Snygg-Martin

ANNONS
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Hepatit C
Professor Gunnar Norkrans inledde sitt 
föredrag med att berätta hur det gick till 
när hepatit non-A, non-B blev C. Det blev 
möjligt först då man bestämde sig för att 
lämna de konventionella virologiska tek-
nikerna till förmån för molekylärvirolo-
giska tester. I ett samarbete under början 
av 1980-talet mellan det amerikanska smitt-
skyddsinstitutet och medicinteknikföretaget 
Chiron identifierades ett genom som kunde 
knytas till non-A, non-B, liksom antikrop-
par mot detta. Upptäckten fick ett enormt 
genomslag och redan 1990 började första 
generationens anti-HCV användas för blod-
givarscreening. 

Innan non-A, non-B blev C betraktades 
sjukdomen som mild och relativt ofarlig. 
Trots detta påbörjades redan tidigt behand-
lingsförsök med rekombinant alfa-inter-
feron. Något senare inleddes den svenska 
framgångssagan med ribavirin, och sedan 
dess har hepatit C-behandlingen utvecklats 
kontinuerligt till att idag inkludera direkt-
verkande antiviraler. Två preparat inom 
gruppen första generationens proteashäm-
mare beräknas bli godkända för behandling 
under hösten 2011: telaprevir och boceprevir, 
med utläkning hos 59–75% av patienterna. 
Huruvida vi i framtiden kommer att kunna 
uppnå 100% utläkning är ännu en öppen 
fråga. 

Utöver val av läkemedel och dosering har 
differentierade behandlingstider och stopp-
regler stor betydelse för utfallet. Ett sätt att 
bestämma behandlingsdurationen vid geno-
typ 1 är att beräkna hur lång tid det tar att 
nå 1 kopia/mL med utgångspunkt från lut-
ningen på HCV-RNA-kurvan. Beräkningen, 
som utvecklats av professor Magnus Lindh, 
förefaller vara mer fysiologiskt korrekt än en 
stegvis indelning av behandlingsdurationen 
och ger dessutom kortare behandlingstider 
totalt sett. 

Docent Johan Westin presenterade en rad 
interaktiva fallstudier kring behandlingen av 
hepatit C. Han konstaterade bland annat att 
vi idag har svårt att förutsäga vilken plats 
de nya proteashämmarna kommer att få i 
behandlingen. 

Med boceprevir har man i studier använt 
ett så kallat lead-in-förfarande, som innebär 
att patienterna förbehandlas med standard-
behandling under fyra veckor. Syftet är dels 
att i någon mån reducera virusnivån och 
därmed bana väg för bättre effekt, dels att 
minska risken för resistensutveckling. Dess-
utom möjliggör förbehandling prediktion 
av responsen; patienter som svarar bra på 
standardbehandling har ett betydligt bättre 
svar även på boceprevir. Lead-in-konceptet 
har även testats i en studie med telaprevir 
på behandlingserfarna patienter, men utan 
någon effekt på utläkningen. 

Patienter som inte alls svarar på standard-
behandling (null responders) har inte tagits 
med i boceprevir-studierna, och för dessa 
patienter kan det vara rimligt att avvakta 
med behandling. Betydligt fler behand-
lingsmöjligheter är på väg; för närvarande 
genomgår hela 58 HCV-läkemedel klinisk 
prövning. 

Infektiösa 
transplantationskomplikationer
I en interaktiv session kring infektioner hos 
organtransplanterade patienter beskrev docent 
Vanda Friman svårigheterna med att särskilja 
mellan rejektion och infektion. Hon berättade 
bland annat om adenovirus, ett av de agens 

som kan orsaka svåra infektioner hos immun-
defekta, framför allt barn. Lämpliga åtgärder 
är behandling med cidofovir, liksom minskad 
immunsuppression om detta är möjligt. 

Vid post-transplantatorisk lymfoprolifera-
tiv sjukdom (PTLD) är EBV den vanligaste 
orsaken. 

EBV-positiv PTLD inträffar oftast inom 
ett år efter transplantation medan den EBV-
negativa kan uppkomma under flera år. Den 
framtida risken för lymfom beror på graden 
av immunsuppression. 

Professor Christine Wennerås berättade 
att galactomannan kan vara falskt positivt av 
en rad olika skäl, bland annat andra mögel-
svampar, bakterier, antibiotika, läkemedel 
och till och med kontamination från bom-
ullssvabbar. Betaglukan förekommer hos 
en mängd olika svampar och är ännu mer 
vanligt förekommande i den yttre miljön, 
och risken för kontamination är hög. 

Återkommande feberepisoder hos patien-
ter med leukemi kan ha en rad olika orsaker 
och differentialdiagnosen är svår då kroppen 
reagerar stereotypt på olika former av fara. 
Hos en patient har en ny bakterie upptäckts, 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Utöver 
en influensaliknande sjukdomsbild inklu-
derar symtomen hudutslag och koagula-
tionsrubbning. 

Vårmötet i Göteborg 
Dag II och III

Moderator Rune Weistål tillsammans med Johan Westin och Gunnar Norkrans talade om hepatit C.





Dr Inger Johansson berättade att CMV-
infektion hos organtransplanterade patienter 
inte bara orsakar allvarlig akut infektion utan 
även indirekt bidrar till långtidskomplika-
tioner, bland annat i form av ökad ateroskle-
ros. Det är därför viktigt att vara observant 
på förekomst av CMV. Risken är högst vid 
mismatch med positiv donator och negativ 
recipient. De transplanterade organ som 
medför högst risk är lungor, tarmar och 
hjärta, därefter lever och sedan njurar. En 
överväldigande majoritet av CMV-infek-

tioner inträffar under det första året efter 
transplantationen. 

Pågående doktorandprojekt 
Med docent Marie Studahl som moderator 
presenterade sex doktorander sina pågående 
projekt. 

Anna Grahn genomför en prospektiv studie 
av naturalförloppet vid varicella-zoster virus-
infektion i CNS och korrelerar skademar-
körer till allvarlighetsgrad och prognos. 

Dessutom görs en treårsuppföljning med 
neuropsykologiska och kognitiva tester. En 
tidigare genomförd retrospektiv studie visade 
att virusmängden i likvor inte var korrelerad 
med sjukdomens allvarlighetsgrad. Ett nytt 
antigen, VZV gE, har testats i studien för 
att mäta intratekal antikroppsproduktion. 

Lars Gustafsson undersöker om noroviru-
senterit medför ökad dödlighet hos sjuk-
husvårdade patienter. En nyligen avslutad 
retrospektiv studie visade att mortaliteten 
hos dem som drabbades av norovirus är 
högre jämfört med en kontrollgrupp, och att 
patienter som insjuknat innan de kommit 
till sjukhus hade dubbelt så hög mortalitet 
som de som insjuknat efter inläggningen. 
Ett annat intressant fynd var att pinnprov i 
rektum fungerade lika bra som avföringsprov. 

Daniel Bremell beskrev sin forskning kring 
coinfection med neuroborrelios och HIV. 
Idag finns minst fyra kända fall i Västsverige. 
Det finns risk för att diagnos och behandling 
av neuroborrelios fördröjs hos HIV-patienter 
eftersom mer typiska HIV-associerade sjuk-
domar misstänks i första hand. Sjukdomsbil-
den vid neuroborrelios förefaller också vara 
allvarligare hos HIV-positiva, möjligen på 
grund av att infektionen blir svårare eller på 
grund av den immunsupprimerande behand-
lingen. Effekten av doxycyklin är dock god.

Christine Wennerås, Inger Johansson och Vanda Friman talade om olika typer av infektioner hos 
organtransplanterade patienter. 

Marie Studahl var moderator för en session med ”highlights” från några pågående doktorandprojekt. Till höger om Marie står Jonatan Tillander, 
Lars Gustafsson, Daniel Bremell, Anna Grahn, Jan Krut och Magdalena Ydreborg.
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Magdalena Ydreborg berättade om spårning 
av individer som kan ha drabbats av hepatit 
C genom blodtransfusion före 1992. Vid 
screening av drygt 13 000 personer identi-
fierades 124 med positiv serologi, varav 113 
hade kronisk infektion. Av dessa var 73% 
kvinnor, som i flertalet fall hade smittats i 
samband med förlossning. Man har även 
planerat för en studie med screening av 
patienter som fått blodtransfusion som barn 
under åren 1965–81. 

Jonatan Tillander talade om infektionsrisken 
med protesförankrade titanimplantat hos 
lårbensamputerade. Implantatets exodel 
penetrerar huden och utgör en riskfaktor 
för uppåtstigande infektioner. I ett avslu-
tat arbete utvecklade 18% av patienterna 
implantatinfektion inom tre år, vilket kan 
jämföras med 1,5–2% hos patienter med 
endoproteser i höft eller knä. I ett pågå-
ende arbete studeras åtta lårbensamputerade 
patienter, och i ett annat planerat arbete jäm-
förs resultaten av tre respektive sex månaders 
behandlingstid vid infektion. 

Jan Jessen Krut förutspådde att en åldrande 
HIV-population sannolikt kommer att öka 
kraven på differentialdiagnostik mellan HIV-
demens och andra demenssjukdomar, t.ex. 
Alzheimer-demens. Även opportunistiska 
infektioner kan ge upphov till demenslik-
nande symtom. I en studie som undersökte 
biomarkörer från cerebrospinalvätska kon-
staterades skillnader mellan HIV-demens 
och Alzheimer-demens avseende biomar-
körer från tau- och amyloidmetabolismen. 
Däremot visade det sig vara svårare att skilja 
mellan HIV-demens och demens orsakad av 
opportunistiska infektioner. 

är det möjligt att eliminera HIV?
Professor Magnus Gisslén berättade att i 
stort sett alla HIV-patienter som står på 
effektiv behandling har kvarstående virus i 
låga nivåer som kan detekteras med känsliga 
metoder. Orsaken är att HIV persisterar 
i en latent form i vilande CD4-positiva 
T-lymfocyter. Denna så kallade residual-
viremi är sannolikt inte ett resultat av en 
pågående infektion utan ett utsläpp från 
stabila reservoarer – ett fynd som talar för 
detta är att intensifierad behandling inte 
förändrar residualviremin. 

Olika strategier för att påverka residualvi-
remin genom aktivering av de latent infek-
terade T-lymfocyterna har prövats men inte 
fungerat. I en egen pilotstudie på nio välbe-
handlade HIV-patienter gavs tilläggsbehand-

ling med intravenöst immunoglobulin 30 
mg per dag i fem dagar. Sju patienter hade 
detekterbara nivåer av replikations-kom-
petent virus i den latenta reservoaren och 
kunde därför utvärderas. Hos fem av dessa 
medförde behandlingen en minskning av 
antalet latent infekterade minnesceller, och 
dessutom sjönk residualviremin i plasma. 
Det kan emellertid finnas andra reservoarer 
av betydelse, exempelvis i CNS och i multi-
potenta hematopoetiska stamceller. 

Två modeller för naturlig resistens mot 
sjukdomsprogression har identifierats. Så 
kallade elite controllers är HIV-smittade 
individer vars virusnivå förblir icke detekter-
bar år efter år utan behandling. Djurvärldens 
motsvarighet till HIV; simian immunode-
ficiency virus, SIV, orsakar varken T-cells-
aktivering eller aids hos sin naturliga värd, 
apan sooty mangabey, men däremot hos 
andra apor. 

En möjlig strategi för att eliminera virus 
är stamcellstransplantation. CCR5delta32/
delta32 är en variant av stamceller som är 
immun mot HIV. En patient som trans-
planterades 2007 anses idag, fyra år senare, 
vara botad från sin HIV-infektion. Patienten 
har icke detekterbara virusnivåer, tar inga 
HIV-läkemedel och har oinfekterade CD4-
positiva T-hjälparceller. 

Stamcellstransplantation av samtliga 
HIV-sjuka är emellertid inte realistiskt. Ett 
möjligt alternativ är genterapi som genererar 
autologa CD4-positiva T-celler utan CCR5. 
Ett sådant försök på sex patienter med posi-
tiva resultat rapporterades av Jay Lalezari på 
CROI i Boston tidigare i år. 

Frågor och svar om neuroborrelios
Professor Lars Hagberg framhöll att neu-
roborrelios är en synnerligen stimulerande 
sjukdom att behandla – symtomen kan 
vara allvarliga och tillfrisknandet snabbt. Å 

andra sidan finns det många patienter som 
felaktigt tror att de lider av neuroborrelios, 
och då gäller det att kunna ge tydliga svar. 

Man kan inte ha neuroborrelios utan 
celler (pleocytos) i likvor, och då spelar det 
ingen roll vad antikropparna visar. Ett möj-
ligt undantag är patienter som söker mycket 
tidigt i sjukdomsförloppet, t.ex. vid facia-
lispares; då är det möjligt att antalet celler 
ännu inte har hunnit överstiga gränsvärdet. 
Dessutom finns det naturligtvis patienter 
med kvarvarande symtom efter en utläkt 
infektion.

Det finns heller ingen risk för kronisk 
neuroborrelios (aktiv infektion) efter adekvat 
behandling. Det finns alltså ingen anledning 
att upprepa behandlingen. Inte heller kan 
man ha neuroborrelios om antikropparna 
är negativa 6–8 veckor efter debut av neu-
rologiska symtom. 

Inkubationstiden från fästingbett till neu-
roborrelios är veckor till någon eller några 
månader. Infektionen kan inte lagras i min-
nesceller och plötsligt aktiveras. Undantaget 
är om patienten har ett långsamt växande 
erytema migrans; då kan spiroketerna vandra 
upp och orsaka neuroborrelios efter flera 
månader.

IgM borrelia i serum är inte något bra 
prov. En undersökning genomförd på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus visar att 25% av barn 
utan borreliainfektion var positiva. Hos barn 
med neuroborrelios (celler i likvor, klinisk 
bild, svarat på antibiotika) hade 23% en 
isolerad IgM-positivitet. Sammanlagt erhölls 
ett positivt prediktivt värde på 50%. 

Optimal behandling är enligt Läkeme-
delsverket doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar. I 
Göteborg används istället 100 mg x 2 x 2 i 10 
dagar, med dosreduktion för patienter som 
väger mindre än 50 kg. Oralt doxycyklin 
kan enligt föreläsaren och delar av auditoriet 
även ges till barn från ca fyra års ålder. 

Magnus Gisslén diskuterade 
möjligheterna att eliminera HIV. 

Lars Hagberg ledde en session med 
frågor och svar kring neuroborrelios. 
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Zygomykos – en svårbehandlad 
svampinfektion
Dr Magnus Brink beskrev två patientfall 
med zygomykos, ett med dödlig utgång 
och ett där patienten tillfrisknade helt, 
om än efter transfemoral amputation. 

Zygomykos kännetecknas av snabbt 
progredierande systeminfektion med 
spridning till CNS, artärer, lungor, mag-
tarmkanal och hud. Till riskfaktorerna 
hör diabetes mellitus, organ- och ben-
märgstransplantation, neutropeni och 
malignitet. Behandlingen vilar på tre 
fundament: antimykotisk behandling, 
kontroll av riskfaktorer och kirurgiskt 
avlägsnande av den nekrotiska vävnaden. 
Mortaliteten uppgår till ca 40%.

Antibiotikafrågor 
Under programmets sista punkt talade 
EUCASTs ordförande Gunnar Kahlme-
ter från Växjö och RAFs ordförande Inga 
Odenholt från Malmö om antibiotika: 
SIR-kategorisering samt kliniska och biolo-
giska brytpunkter. Dessutom diskuterades 
RAF/RAF-Ms nya roll och gruppernas 
kontaktytor i Europa. 

Resistensbestämning görs på individnivå 
för att välja behandling för den enskilda 
patienten, medan resistensbestämning 
på gruppnivå utgör underlaget för val av 
empirisk terapi. Allt oftare görs resistens-
bestämning också för att hitta särskilt 
oönskade mikroorganismer, t.ex. MRSA. 
Resistensbestämning utgör dessutom en 
grund för bedömningen av de insatser 
som görs. 

De enkla fenotypiska metoderna är 
alltjämt bäst och dessutom kvantifierbara 
och relativt snabba. Nackdelen är att de 
kräver brytpunkter. Standardiseringen 
av brytpunkter mellan olika länder har 
visat sig vara en stor utmaning. De bryt-
punkter som fastställts inom ramen för 
EUCAST finns tillgängliga på www.
eucast.org. 

Epidemiologiska brytpunkter (Epidemiological Wild Type Cut Off, 
ECOFF) används för att med känsligast möjliga metod mäta resistens och 
resistensutveckling som biologiskt, tekniskt fenomen. Kliniska brytpunkter 
är däremot avsedda för klinisk vägledning. 

HElEnA noRDlunD
Helena Nordlund gör journalistuppdrag för Mediahuset. 

Hon är språkvetare från Uppsala och arbetar som 
översättare och skribent inom medicinområdet 

sedan ett tiotal år tillbaka.

Magnus Brink beskrev 
två fall av zygomykos.

Gunnar Kahlmeter

Inga Odenholt

ANNONS
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Hur är kvaliteten på Infektionsregistret?

nu är årsrapporterna från de olika del-
registren i Infektionsläkarföreningens 
kvalitetsregister färdiga och finns att 
studera på föreningens hemsida, www.
infektion.net. 

Totalt har det, till dags dato (2011-
07-14), inkommit 5384 rapporter 
till kvalitetsregistret för vårdepiso-

der under 2010. Som framgår av tabell 1 
så är det något färre än 2009. Som också 
framgår av tabellen så finns det i registret 
enstaka rapporter från vårdepisoder ända 
tillbaks till 2001 trots att registret startade 
2007. Någon har uppenbarligen varit ambi-
tiös och rapporterat även retroaktivt.

underrapportering?
Hur bra är nu inrapporteringsfrekvensen? 
Infektionsläkarföreningen gör årligen sedan 
lång tid en verksamhetsenkät där det bl.a. 
ingår uppgifter om antalet vårdtillfällen för 
ett urval diagnoser. När jag skriver detta har 
alla kliniker utom en svarat på enkäten för 

Rapport från 2010

2010 vilket ger möjlighet att jämföra anta-
let vårdepisoder med antalet rapporter till 
kvalitetsregistret. Tabell 2 visar dessa siffror.
Som framgår av tabellen så är antalet rap-
porter till kvalitetsregistret avsevärt färre 
än antalet registrerade vårdepisoder för alla 
aktuella diagnoser. Detta är i viss mån rim-
ligt, som framgår nedan, men ska skillna-
derna vara så här stora?

Endokardit
I verksamhetsenkäten registreras antalet 
vårdtillfällen, inläggningar, medan det i 
kvalitetsregistret handlar om antalet sjuk-
domsepisoder. En och samma sjukdomse-
pisod kan leda till flera inläggningar. Särskilt 
tydligt kan detta vara vid endokardit där 
patienterna ofta flyttas fram och åter mellan 
thoraxkirurg, kardiolog och infektionsklinik 
genererande flera infektionsinläggningar per 
sjukdomsepisod. Det kan vara en bidragande 
orsak till att antalet kvalitetsrapporter för 
endokardit bara motsvarar 52% av verk-
samhetsenkätens inläggningsepisoder. 52% 
verkar dock i lägsta laget tycker jag och den 
stora spridningen i antalet kvalitetsrapporter 
mellan olika kliniker (0–30 fall, 0–122% av 
antalet inläggningar) talar också för väsentlig 
underrapportering. Man kan också undra 
varför några kliniker har rapporterat fler 
endokarditer till kvalitetsregistret än inlägg-
ningar i verksamhetsenkäten.

Pneumoni
När det gäller pneumonier så ska endast de 
samhällsförvärvade rapporteras till kvalitets-
registret medan verksamhetsenkäten omfat-
tar alla typer av nedre luftvägsinfektioner 
inklusive bronkiter. För att få en uppfattning 
om hur stor andel av verksamhetsenkätens 

nedre luftvägsinfektioner som uppfyller 
kriterierna för pneumoni i kvalitetsregistret 
har jag tittat på vårt diagnosregister här i 
Örebro. När jag tar bort bronkiterna samt 
dem som sjukhusvårdats mindre än 30 dagar 
före pneumoniinläggningen (uteslutnings-
kriterium i kvalitetsregistret för pneumoni) 
återstår 75% av, de i verksamhetsenkäten 
rapporterade, vårdtillfällena. Om vi antar 
att förhållandena är ungefär desamma vid 
övriga kliniker i Sverige så borde således 
ungefär 75% av verksamhetsenkätens vår-
depisoder ha anmälts till kvalitetsregistret. 
I verkligheten är siffran 53%. 

För underrapportering av pneumonier 
till kvalitetsregistret talar även den stora 
spridningen i anmälningsfrekvens mellan 
olika kliniker. Den varierar mellan 0,5% 
och 95%. Mot bakgrund av mina fynd i 
Örebromaterialet är, å andra sidan, 95% en 
anmärkningsvärt hög siffra. Var vårdas svåra 
bronkiter och sjukhusförvärvade pneumo-
nier vid dessa sjukhus? Liksom vid endokar-
diter kan man fundera över tillförlitligheten 
i antalet rapporterade inläggningar.

ledinfektioner
Ortopediska infektioner, vilket är vad som 
inrapporteras i verksamhetsenkäten, omfat-
tar fler diagnoser än de ledinfektioner som 
ingår i kvalitetsregistret. Även här är därmed 
skillnad mellan de två registren att förvänta. 
Ledinfektioner torde dock vara de vanligaste 
ortopediska infektionerna vid de flesta klini-
kerna så det faktum att kvalitetsrapporterna 
bara motsvarar 10% av verksamhetsrap-
porterna talar för underrapportering. För 
detta talar även att bara ungefär hälften av 
klinikerna har rapporterat ledinfektioner till 
kvalitetsregistret. 

nedre lVI Pneumoni ort.inf ledinf Bakt.men Endokard Sepsis

Verks-enkäten 8400 1601 171 602

Kval-registret 4455 164 100 315 350

Procent 53% 10% 58% 52%

År Antal rapporter

2001 1

2002 5

2003 4

2004 3

2005 11

2006 8

2007 287

2008 4677

2009 6051

2010 5384

2011 till 15/7 2767

Tabell 1. Totalantalet rapporter till 
kvalitetsregistret efter år för vårdtillfälle.

Tabell 2. Totalantalet inläggningar enligt infektionsläkarföreningens verksamhetsenkät respektive rapporterade fall till kvalitetsregistret för respek-
tive diagnos för vårdtillfällen under 2010. (Verksamhetsenkätens siffra för nedre luftvägsinfektion (LVI) är inte helt exakt eftersom data från 2009 
använts för tre kliniker som rapporterat ofullständigt för 2010.)





14 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  3  •  1 1

meningiter
När det gäller bakteriella meningiter så borde 
rimligen siffrorna vara ganska lika men är 
det ej som synes. Även här finner man stor 
variation mellan klinikerna (0%–150%!?, 
medeltal 58%). 

Sepsis
Diagnosen svår sepsis ingår inte i verksam-
hetsenkäten, så där går det inte att jämföra. 
Den stora skillnaden i antalet anmälda fall 
till kvalitetsregistret mellan olika rapporte-
rande enheter (0–30 fall) talar dock även 
här för en underrapportering.

underrapportering!
Figur 1 visar totalantalet anmälningar till 
kvalitetsregistret från de olika klinikerna. 
Eftersom klinikerna är olika stora så ska 
det vara skillnader men här föreligger också 
stora skillnader mellan likartade kliniker. 
Läggar man samman ovanstående fynd så 
blir den tråkiga men ofrånkomliga slutsatsen 
att det föreligger en väsentlig underrappor-
tering i alla delregistren (och kanske felrap-
portering i verksamhetsenkäten).

Hur åstadkomma förbättring?
För att förbättra rapporteringsfrekvensen har 
kvalitetsregistret senaste året tagit upp denna 
fråga vid Chölmötet hösten 2010. Framfö-
rallt diskuterades då ledregistret som uppvisat 
särskilt dålig täckning. Vi gick också ut med 
en rundskrivelse till klinikerna med frågan 
om de vill avstå från att ingå i ledregistret. 
Ingen har svarat ja på den frågan. 

Kvalitetsregistrets sekreterare har också 
skapat ett kontaktnät bland klinikernas 
sekreterare för att den vägen öka medve-
tenheten om registret. Som framgår av total-
antalet anmälningar till registret tycks dessa 
åtgärder inte haft någon synlig effekt under 
2010. Kanske under 2011? 

Återkoppling 
En sannolikt viktig väg att öka rapporte-
ringsfrekvensen till kvalitetsregistret är att 
öka medvetenheten om, och intresset för, 
registret bland medarbetarna genom åter-
koppling. Återkoppling, och analys, är också 
förutsättningar för att kvalitetsregister ska 
ha avsedd effekt på vården, dvs. leda till de 
förbättringar som är hela meningen med 
registren. Hur, och i vilken omfattning sker 
detta nu? Det vet vi ganska lite om. Om jag 
ska gå efter aktiviteten vid min egen klinik 
så finns det ett betydande utrymme för för-
bättring även av detta. Vi har tidigare gått 
ut med en enkel enkät till klinikerna för att 

studera frågan. Resultatet av den enkäten 
talar i samma riktning. Sannolikt kommer vi 
att i höst/vinter göra en ny enkät angående 
återkoppling/analys/åtgärder.

Analys
Ovannämnda årsrapporter från delregistren 
är på nationsnivå och säger inget om de 
enskilda klinikerna. I Comporto, kvalitets-
registret på nätet, finns däremot möjlighet 

att studera den egna klinikens rapporteringar 
och jämföra dem med hela landet respektive 
med valfri annan klinik. Det finns då tre 
olika möjligheter att göra detta, se fig 2. Det 
finns färdigfabricerade halvårsrapporter där 
ett urval parametrar från den egna kliniken 
jämförs med hela landet. Eftersom man, för 
närvarande, inte kommer åt gamla rapporter 
så går det inte att följa den egna klinikens 
utveckling över tid. 

Figur 2. Comportos startsida.

Figur 1. Totalantal rapporter till kvalitetsregistret för vårdtillfällen under 2010. 
Man kan lätt få fram stapeldiagram över olika parametrar från kvalitetsregistret.
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I menyerna uppe till höger på Com-
porto kan man då välja rapporter varvid 
man kan studera samma urval av parame-
trar under valfri tidsperiod och jämföra 
med hela landet eller med valfri annan 
klinik. Begränsningen här är att man inte 
kommer åt alla inrapporterade parametrar. 
Vill man komma åt dessa så kan man gå 
in på samma ställe som vid inrapportering 
av fall men där i stället välja ”sök poster”. 
I denna vy kan man få fram alla rapporter 
med önskade parametrar från den egna 
kliniken under valfri tidsperiod. Däremot 
kommer man inte åt andra klinikers data 
respektive hela landets. 

några exempel
Ett kvalitetsmål för pneumoniregistret är 
att alla patienter ska vara luftvägsodlade 
med någon teknik. Man kan lätt ta fram ur 
registret att variationen mellan klinikerna 
är stor. De bästa klinikerna ligger över 
90% medan de med störst förbättrings-
potential ligger under 20%.

Ett önskemål vid bakteriella meningiter 
är att de ska få antibiotika inom en timme 
efter ankomsten till sjukhuset. Meningitre-
gistret har som ett av sina kvalitetsmål att 
man vid minst 50% av inläggningarna ska 
klara detta. Under hela perioden fr.o.m. 
2009 till i dag uppfylls detta vid 27% av 
alla rapporterade inläggningar med en 
variation från 0 till 80% vid de olika klini-
kerna. Möjligen ser man här en tendens till 
förbättring för landet som helhet eftersom 
siffran är 17% för 2009, 29% för 2010 
och hela 53% för hittills rapporterade fall 
2011 (dock endast 19 rapporter).

På Comporto hittar man en lista över 
samtliga kvalitetsmål.

Sammanfattning
Det finns stora mängder intressanta data 
att hämta ur kvalitetsregistret men uppen-
bart är att rapporteringsfrekvensen måste 
förbättras för att det ska bli riktigt använd-
bart. Sannolikt finns det även utrymme 
för förbättring av återkoppling och analys.

Jag ser med spänning fram mot resultaten 
av kvalitetsrapporter för 2011.

PER ARnEBoRn
Registeransvarig

Yngreläkarspalten

Föräldraledig med barn nummer två 
och tiden bara flyger iväg! Samtidigt 
har jag kvar min plats i styrelsen och 

både det arbetet samt arbetet i specialistut-
bildningskommitéen (SPUK) fortgår. Det 
känns som om det är mycket på agendan 
under hösten, både på hemmafronten och 
med infektionsläkarföreningen. Jag ser fram 
emot det!

när tidningen kommer ut har fallseminariet 
just gått av stapeln. Vi provade att dubblera 
detta till följd av stor efterfrågan och efter-
som vi i målbeskrivningen rekommenderar 
att man deltar 1–2 gånger under sin ST-
utbildning. Även denna gång blev det mer 
än fullt och jag hoppas, i skrivande stund, 
att det blev lyckat. Nästa gång kommer 
troligtvis att bli i mars 2012 på samma 
ställe, Odalgården utanför Uppsala. Annons 
kommer i nästa nummer av tidningen och 
något tidigare på hemsidan.

Även Ungt forum är på gång, som vanligt 
tisdag eftermiddag, 29/11, innan stämman. 
När jag skriver detta är ämnet inte riktigt 
klart på grund av ett sent förhinder för före-
läsaren. Jag hoppas att det snart skall vara 
klart med nya föreläsare. Se separat annons 
i detta nummer och på hemsidan. Självklart 
går vi även ut på kvällen och äter en trevlig 
middag på någon restaurang i Stockholm! 
Ett jättetrevligt tillfälle att träffa ST-kollegor 
från hela Sverige!

I våras skickade vi i SPuK ut en enkät till 
alla ST-läkare och studierektorer angående 
kurser under ST. Vi gjorde detta för att få 
en bild av hur det ser ut och vilka önske-
mål som finns så att vi kan jobba med att 
fortsätta påverka och förbättra kurser, utbud 
och tillgänglighet. Nästan alla orter har nu 
svarat på denna. Som bakgrund kan sägas 
att det finns ca 150 ST-läkare i infektion, 
varav ca 20 är gråblockare och ca 20 skall 
bli dubbelspecialister.

IPULS sköter verksamheten för SK-kurser 
(specialistkompetenskurser under läkares 
vidareutbildning) sedan 2002 på uppdrag 
av staten. Varje år får de in ca 200 anbud 
och ungefär 150 av dessa kan finansieras 
med SK-medel, dvs. ca 3400 platser. Totalt 
finns ca 6000 ST-läkare i Sverige. Jämnt 
fördelat blir detta ca tre kurser per ST-läkare 

och specialistutbildning. Detta motsvarar 
långt ifrån våra rekommendationer om sex 
kursveckor under en ST-utbildning.

ur enkäten kunde vi utläsa att högst upp på 
prioriteringslistan från er ST-läkare står inte 
helt oväntat antimikrobiell terapi, hepatiter 
samt tropikmedicin. Även TB samt immu-
nosuppression kom högt upp. Vi kunde även 
utläsa från enkäten att det finns önskemål 
om att vissa kurser skall komma tidigare 
under ST-utbildningen, bl.a. antimikrobiell 
terapi, sepsis, vaccination och infektions-
diagnostik. Vi vet alla hur svårt det är att 
komma in på kurser och ofta kommer man 
inte in på första kursen förrän efter flera 
år. Vi har jobbat med detta bl.a. genom 
att diskutera med kursproducenterna för 
antimikrobiell terapi för att de ska ange i 
anbudet för kursen till IPULS att de vill 
ha omvänd turordning. Detta får nog ske 
i ett övergångsskede för att inte några skall 
komma i kläm.
En annan väg man kan gå för att försöka 
tillgodose behoven med kurser är att försöka 
bygga kurser, vilket flera andra specialiteter 
gör, som då blir betalkurser. På detta sätt 
kan man exempelvis se till att man går dem 
i början av utbildningen eller att flera intres-
santa ämnen ryms under samma vecka. På 
detta sett blir det lite mer på kursdeltagarnas 
villkor. 

Det här är, som ni förstår, inte någon liten båt 
att sjösätta och vi får se vad höstens arbete 
utmynnar i. Vi hoppas i alla fall att vi har 
lyckats kartlägga behoven lite bättre och att 
vi på så sätt ska kunna komma fram till en 
förbättring. Har ni ytterligare synpunkter 
eller förslag får ni gärna höra av er till mig!

Jag hoppas att vi ses på Ungt Forum!

CAmIllA loRAnT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com
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Stramanätverket – vad och varför?
Strama har funnits sedan 1995 som ett 
frivilligt nätverk efter ett gemensamt 
initiativ från RAF, läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen. 

Otto Cars har från början och fram 
tills nu, då han fokuserar på inter-
nationella uppdrag, varit primus 

motor för Stramas arbetet. Tidigt insåg 
man att framgångsfaktorerna skulle ligga 
i samverkan och det lokala arbetet. Redan 
1996 hade det bildats 21 lokala Strama-
grupper. Från att inte ha några ekonomiska 
medel alls i början kunde Strama centralt 
finansieras via Dagmarmedel från 2000 till 
2006. Strama fick 2006 en instruktion från 
Regeringen och permanent finansiering och 
Stramas syfte och uppdrag formulerades 
i Smittskyddsinstitutets instruktion, SFS 
2007:1215.

Smittskyddsinstitutet (SmI) har via reger-
ingens proposition 2009/10:123 ett samlat 
ansvar för smittskyddet i landet och verk-
samheten regleras i Regeringens förordning 
med instruktion för Smittskyddsinstitutet 
(SFS 2010:604) och i årliga regleringsbrev. 

Från och med 1 juli 2010 är Stramarådet 
ett rådgivande organ med uppgift att bistå 
SMI i:

1) frågor som rör antibiotikaanvändning 
och minskad antibiotikaresistens,

2) arbetet med att främja ett tvärsek-
toriellt och lokalt förankrat arbetssätt där 
berörda myndigheter, landsting, kommuner 
och ideella organisationer ingår.

Stramarådets ordförande (Mats Erntell, 
Halmstad) och övriga ledamöter utses av 
Smittskyddsinstitutet. 

SMI har det senaste dryga året genomgått 
en omfattande omorganisation som även har 
påverkat Stramas verksamhet. Den nya orga-
nisationsstrukturen framgår av figuren nedan.

under tiden som den här omorganisatio-
nen har pågått har det funnits en osäker-
het kring hur den centrala delen av Strama 
skulle leva vidare. Kan ”Stramas fria röst” 
leva vidare inom ramen för en myndighet? 
Kan varumärket Strama finnas inom SMI:s 
verksamhet? Vilken roll ska Stramarådet ha? 
Kan och ska hemsidan www.strama.se finnas 
kvar? Hur ska kontakterna mellan de lokala 
Stramagrupperna och SMI/ centrala Strama 
se ut? Många av dessa frågetecken har under 
resans gång rätats ut efter möten mellan 
SMI, smittskyddsläkarföreningen, de lokala 
Stramagruppernas ordföranden och Infek-
tionsläkarföreningen. Under våren 2011 var 
dock osäkerheten så stor kring hur det skulle 
bli med www.strama.se att de lokala Strama-
grupperna ordföranden tog ett initiativ till att 
bilda ett mer formaliserat nätverk. Stramanät-
verket bildades vid ett konstitutionerande 

möte 25 maj i samband med Stramadagen 
på Arlanda. Till ordförande valdes Hans 
Fredlund Örebro och till vice ordförande 
Stephan Stenmark Umeå. Utöver dessa valdes 
till arbetsutskottet (Au) Lars Blad Sundsvall, 
Katarina Hedin Växjö, Inga Odenholt Malmö 
och Göran Günther Uppsala (adjungerad 
med ansvar för IT frågor). 

Huvudsyftet med nätverket är att stärka de 
lokala Stramagruppernas arbete genom ökad 
samverkan och att kunna ta över hemsidan 
www.strama.se, både avseende ägandet av 
domänen och säkerställandet av innehållet. 
Stramanätverket tar formellt över ansvaret 
för hemsidan 1/11 2011. Målsättningen är 
att hemsidans funktion ska vara oförändrad 
och även fortsatt vara ett vitalt verktyg i 
vårt arbete.

Vi har ett stort och viktigt gemensamt 
arbete framför oss med att fortsätta kampen 
mot utveckling av antibiotikaresistens. I 
detta arbete kommer infektionsläkares kom-
petens att vara av största vikt på alla nivåer 
av organisationen. Vår tro är att det nya 
Stramanätverket kommer att öka möjlighe-
terna till samarbete och framgång.

STEPHAn STEnmARK
Ordförande i Strama Västerbotten
Vice ordförande i Stramanätverket

Facklig sekreterare i SILF

Smittskyddsinstitutets organisation

Insynsråd Generaldirektör
Överdirektör

Kommunikation

Rådgivande organ

Hivrådet

StramarådetGD stab

Administration

Ekonomi

Fastighet och teknik

IT

Personal

Analys och prevention

Antibiotika och  
vårdhygien

Biostatistik och 
informationssystem

Epidemiologi och 
utvärdering

HIV-prevention och 
sexuell hälsa

Beredskap

Biorisker

Experimentell 
biomedicin

Högpatogena 
mikroorganismer

Livsmedel och 
vatten

Diagnostik och 
vaccin

Mikrobiell typning

Speciell diagnostik

Vaccin

Stramanätverket
AU med: Ordf, vice ordf 
3 ledamöter
www.strama.se

lokala Stramagrupper

SmITTSKYDDSInSTITuTET
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Magnus Gisslén, infektionsklini-
ken SU, är den som ursprung-
ligen tog initiativ till symposiet, 

och han var moderator.
– Från början kallade vi det för region-

möte, men det gör vi inte längre, sa han 
när han hälsade de 56 deltagarna från hela 
landet välkomna.

En otrevlig sjukdom
Kryptokockmeningit stod först på dagord-
ningen. Det var Lars-Magnus Andersson 
från infektionskliniken SU som talade.

– Det är en otrevlig sjukdom – mortali-
teten ligger runt 20% i de fall man känner 
till, och utan antiviral behandling är den 
100%, påpekade Lars-Magnus. 

Han fortsatte sedan med en fallbeskriv-
ning från SU. 

Kryptokocken är en jästsvamp.
– Den finns överallt i naturen, och är vanlig 

i ruttnande eukalyptusblad. Sporerna andas in 
av människan, och via lungorna kan de sedan 
drabba alla organ i kroppen, berättade han.

Vid CNS-infektion är meningiter van-
liga. Diagnostiken består i att odla, att ta 
antigentest i likvor och serum samt att göra 
mikroskopi.

– När det gäller behandlingen, är man 
överens – kombinationsbehandling är bäst! 
Ge liposomalt amfotericin B i kombination 
med flucytosin under tre veckor. Därefter 
högdos fluconazole i åtta veckor, och sedan 
profylaktisk behandling med fluconazole i 
ytterligare ett år, sa Lars-Magnus, och tillade 
att det dessutom är viktigt att snabbt dränera 

likvor genom upprepade lumbalpunktioner 
eller likvordrän, på grund av det ofta mycket 
höga likvortrycket.

nytt i riktlinjerna
Magnus redogjorde sedan för de uppdate-
rade riktlinjerna för behandling av HIV.

– Vi försöker göra en sådan uppdatering 
vartannat år ungefär, sa han.

Han presenterade de läkemedel som finns 
tillgängliga idag, och fortsatte med frågan 
om när man ska starta behandling.

– Vid asymtomatisk HIV-infektion: När 
antalet CD4-celler ligger på 350 eller där-
under. För patienter som ligger mellan 350 
och 500, bör behandlingen inledas innan 
CD4-celltalet sjunkit under 350, sa Magnus.

Det finns flera faktorer som gör att man 
bör starta behandlingen tidigare – om virus-
nivån är hög, om antalet CD4-celler sjunker 
snabbt, vid co-infektion med HBV och/
eller HCV, vid malignitet, om patienten 
har en låg CD4-procent eller hög ålder, 
fortsatte han.

– Nytt i riktlinjerna är att man också 
bör ta hänsyn till risken för smittspridning.
 
80% behandlade 
Magnus jämförde också med internationella 
guidelines. 

– Jämfört med Europa, vill man i USA 
starta behandlingen tidigare. Där påbörjar 
många behandling också hos patienter med 
CD4 över 500, påpekade han.

En pågående studie, SMART, ska visa om 
detta är en fördel för patienten.

Magnus fortsatte med val av nukleosida-
nalog (NRTI).

– Det är inte självklart hur man ska göra. 
Sammanfattningsvis föreslås att tenofovir/
emtricitabin övervägs i första hand vid en 
NNRTI-baserad förstalinjesregim, fram-
för allt vid höga virustal. (NNRTI = icke-
nukleosid RT-hämmare).

– Abakavir/lamivudin överväges i första 
hand om behandlingen är baserad på rito-
navirboostrade proteashämmare (PI/r).

Magnus berättade också att det idag finns 
5 600 patienter i Sverige – och att 80% av 
dessa är behandlade.

Proteashämmarna dominerar i Sverige
– Vid en sammanvägning av virologisk 
effekt och risk för biverkningar, uppfattas 
efavirenz, atazanavir/r och daranuvir/r som 
väsentligen likvärdiga. Det är den enskilde 
patientens situation och co-morbiditet som 
avgör vilket preparat som är mest lämpligt, 
fortsatte Magnus.

Vilken behandlingsregim – NNRTI eller 
PI/r – ska man välja? Dessa bedöms som 
likvärdiga.

PI/r rekommenderas när det är risk för låg 
följsamhet eller behandlingsavbrott. Också 
om patienten står på metadonbehandling 
eller har psykiatrisk anamnes.

– Dessutom – om man hittar virus med 
en eller flera resistensmutationer, ska man 
inte välja NNRTI. Även för kvinnor som 
i afrikanska länder tidigare fått singeldos 
nevirapin som profylax mot vertikal trans-
mission, rekommenderas PI/r.

HIV-symposiet i Göteborg
I april anordnades för 22:a gången i ordningen HIV-symposiet i Göteborg.

målsättningen för mötet, som varar en eftermiddag, är att erbjuda kliniskt relevant erfarenhets-
utbyte kollegor emellan, samt att förmedla nya kunskaper om behandling av HIV-patienter i Sverige.

Lars-Magnus Andersson Anders Sönnerborg Niels ObelMagnus Gisslén
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Magnus tillade att i Sverige dominerar 
proteashämmarna, medan det i ex. Storbri-
tannien är NNRTI som dominerar.

FASS behöver uppdateras
När det gäller NNRTI är det i första hand 
efavirenz som rekommenderas.

– Observera att den tidigare rekommen-
dationen om att undvika efavirenz hos fertila 
kvinnor utan säker antikonception idag 
bedöms sakna vetenskapligt underlag. Det 
innebär ingen ökad risk, underströk Magnus.

Han påpekade också att detta faktum 
ännu inte nått FASS – som i sin text varnar 
just för detta.

Om efavirenz bedöms vara olämpligt pga. 
risken för CNS-biverkningar, kan nevirapin 
vara ett alternativ vid låga CD4-tal.

Kostnaden bör vägas in
Vilken PI/r ska man då välja?
– Hos behandlingsnaiva patienter utan 
resistens bedöms atazanavir, darunavir, 
fosamprenavir, lopinavir och saquinavir ha 
väsentligen likartad virologisk effekt. Ur 
biverkanssynpunkt rekommenderas dock 
atazanvir/r eller darunavir/r i första hand.

Arbetsgruppen för riktlinjerna anser att 
kostnadsaspekten bör vägas in när det finns 
ett flertal behandlingsalternativ som bedöms 
som kliniskt likvärdiga.

– Därför är det bra om man tar reda 
på kostnaden – det kan vara stor skillnad. 
Truvada kostar 70 000 kronor per år, Kivexa 
48 000 kronor. Naturligtvis bör man ta 
hänsyn till det, ansåg Magnus.

Kollision med smittskyddslagen
En patient som står på effektiv behandling 
är mycket mindre smittsam. Det har i sin tur 
lett till att många nu anser att diskordanta par 
kan välja naturlig konception vid barnönskan.

– Men här finns en konflikt – det är inte 
förenligt med smittskyddslagen! Hur man 
hanterar det ser nog lite olika ut på olika 
kliniker.

Ett svenskt möte där denna fråga ska tas 
upp och diskuteras vidare planeras.

Tarmen påverkas av HIV
Anders Sönnerborg talade därefter om mik-
robiell translokation i HIV-infektion. Dess 
kliniska betydelse är fortfarande oklar, kon-
staterade han inledningsvis.

– Immunaktivering är ett centralt feno-
men i HIV-1. Man bör komma ihåg att 
graden av immunaktivering är en prediktor 
för överlevnad. Den stora frågan är vad som 
driver denna aktivering, sa Anders.

HIV infekterar lymfvävnad i tarmen, 
och Anders påpekade att just tarmen är det 
största lymfoida organet i kroppen. Försök 
på apor har visat att cellerna i tarmen tidigt 
infekteras vid HIV-infektion. 

En HIV-tarm har lossnade villi, hyperplasi 
på kryptorna, och skada på epitelialbarriären 
med apoptos av enterocyter.

– Vi ser en minskad mängd luminalt 
defensin inne i tarmlumen, en massiv CD4 
T-celldepletion och en hög virusreplikation 
i T-celler. Dessutom mikrobiell transloka-
tion och en ökad permeabilitet – det läcker 
vätska, fortsatte Anders.

Det sker en transport av bakterier – och 
delar av bakterier – via lumen och tarmvägg 
till blodet.

Immunaktivering kan ge organskador
Den första studien på mikrobiell transloka-
tion är från år 2006. Anders presenterade 
den, samt andra som sedan följt i dess spår. 

Han presenterade därefter en hypotes 
som bl.a. går ut på att en ändrad tarmflora 
leder till förlust av Th 17-celler och skapar 
permeabilitet, som i sin tur innebär att mik-
robiala produkter kommer ut i blodet.

– Men det är inte bara bakterier och gene-
tiskt material som går över i blodbanan. 
HMGB1 är ett protein i sammanhanget som 
vi har tittat på. Det kan aktivera en HIV-
infektion – vilket även bakterier kan göra.

En HIV-behandling ger en förbättring 
av tarm/blodbarriären, men helt återställd 
blir den inte. Anders berättade att man – 
som kontroller – har jämfört med andra 
sjukdomstillstånd 

– IBD – vi fick 100 prover av gastroentero-
loger – visade sig inte ge lika hög mikrobiell 
translokation som HIV. Malaria däremot 
hade skyhöga värden. Hepatit C hade för-
höjda nivåer, dock inte som HIV.

Immunaktivering kan leda till organska-
dor – på levern och CNS samt ge åderför-
kalkning.

– Men det är ett komplext samspel, det 
finns också andra proteiner. Ändå är jag idag 
övertygad om att mikrobiell translokation 
har klinisk betydelse, avslutade Anders.

Inte bara HIV som påverkar livslängden
Niels Obel från Danmark berättade om ett 
danskt HIV-register. Det inkluderar 5 843 
patienter och registret startade 1/1 1995.

– En stor styrka är att vi har fått lov att 
knyta och samköra vårt register med andra 
danska register – sjukhusdatabaser, cancer-
registret, civilregistret, socialregistret och 
dödsregistret. Det har inneburit att vi kan 

ta fram ganska intressanta fakta, sa Niels.
Han visade bl.a. att de med HAART har 

lyckats lägga till 35 års överlevnad för HIV-
patienter i Danmark.

– Men det saknas ändå 11 år upp till 
normalbefolkningen.

Hepatit C/HIV co-infekterade patienter 
har en ökad mortalitet, och Niels berättade 
att de velat ta reda på om (de icke infek-
terade) syskonen till dessa patienter också 
dör tidigare.

– Det gör de! Det visade sig ofta bero på 
missbruk – det finns en social koppling.

Dessutom har sjukhusdatabasen visat att 
myokardial infarkt är dubbelt så vanlig för 
HIV-patienter som hos normalbefolkningen. 
HIV-patienter får även oftare lungcancer.

– Det är alltså inte bara HIV-infektion 
i sig, utan också sociala faktorer och andra 
sjukdomar som har betydelse för att HIV-
patienter har en lägre förväntad livslängd, 
sa Niels.

Teamet behöver välutbildade 
sjuksköterskor
Dessutom innehöll symposiet en rapport 
från CROI i Boston från Leo Flamholc och 
flera fallbeskrivningar med efterföljande 
diskussion.

Magnus är den drivande kraften bakom 
mötet och även den som planerar program-
met. Efteråt fick Infektionsläkaren en prat-
stund honom. 

– Jag vill att det ska innehålla aktuella 
ämnen, och att det ska vara en blandning: 
Sådant som är kliniskt relevant – men också 
att symposiet innehåller något från veten-
skapens framkant, förklarar han.

Patientfall är ett stående inslag på HIV-
symposiet.

– Det är en bra plattform om man vill 
diskutera, alternativt visa upp något intres-
sant för andra.

Inbjudan går ut till alla infektionskliniker 
i hela landet och det kostar inget att deltaga.

– Vi samarbetar med olika läkemedelsfö-
retag som sponsorer. I år är det Glaxo Smith 
Kline. Programmet är granskat och godkänt 
av IPULS, och finns i deras kurskatalog.

Även HIV-sjuksköterskor är välkomna, 
och det tycker Magnus är viktigt.

– De har en stor kunskap, så de har också 
utbyte av ett sådant här symposium, fram-
håller han och avslutar:

– Vi arbetar i team – och sjuksköterskorna 
får mer och mer ansvar i teamet. Därför är 
det viktigt att de också är välutbildade!

PER lunDBlAD
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Fallbeskrivning 

leishmaniasis
Patienten är tidigare väsentligen frisk. Var på resa i Costa Rica under två veckor under vårvintern 
med vistelse i både stadsmiljö, på landsbygden samt i regnskogsområden i östra Costa Rica. 

Innan resan hade patienten besökt vac-
cinationsmottagning och fått råd kring 
att skydda sig mot myggbett och även 

fått dessa råd från personer boende i Costa 
Rica. Man hade i området som patienten 
besökte regelbundet besökare från Europa 
och vid ett tillfälle, ca tio år tidigare, hade 
en person insjuknat efter hemkomsten med 
kroniska hudsår. Patienten var därför mycket 
noggrann med att använda heltäckande 
kläder och hade använt myggmedel dagligen. 
Han undvek dock att applicera myggmedel 
kring ögonen enligt instruktionerna på flas-
kan och fick kring ögonen ett par myggbett 
under vistelsen.

Patienten hade under hela resan mått bra, 
men efter hemkomsten till Sverige noterat 
två hudförändringar liknande små mygg-
bett, en förändring nedom höger öga och 
en förändring lateralt om vänster öga mot 
tinningen. Successivt bildades små ulceratio-
ner vid dessa områden och patienten sökte 
hudläkare för att få en bedömning, hade då 
själv misstankar kring leishmaniainfektion.

Hos hudspecialisten misstänker man 
kutan Leishmaniasis som orsak till utsla-
gen och ulcerationen varför odling och 
stansbiopsi tas. Odling bekräftar diagnos-
misstanken och patienten remitteras till 
infektionsmottagningen. Redan vid besöket 
på mottagningen i mitten av maj skickas 
licensansökan för natriumstiboglukonat 
(Pentostam) för att ha möjlighet att behandla 
efter typning.

Via smittskyddsinstitutet typas parasiten 
till Leishmaniasis Panamensis (Viannia) och 
vid kontakt med patienten i slutet av maj 
har ulcerationen ökat något samt rodnad 
och svullnad i omkringliggande hud tilltagit, 
dock relativt diskreta hudförändringar med 
omgivande lätt svullnad och rodnad. Efter 
diskussion med kollegor både lokalt och i 
övriga landet, samt litteraturgenomgång, ses 
klar indikation för behandling och patien-
ten läggs in på infektionskliniken. Dock 
har ännu inget hörts från apoteket och vid 
förfrågan i samband med inläggning i slutet 
av maj kan inget definitivt besked ges kring 
leveranstid av Pentostam. Således står vi 

inför ett dilemma med patienten på plats 
men ingen behandling att ge!

Ett intensivt arbete vidtar där vi telefonle-
des hör av oss till olika infektionskliniker i 
landet. Efter många samtal når vi en skö-
terska på en infektionsklinik där någon i 
förbifarten tror sig sett ett par flaskor stående 
på ett rum som dock är låst utan att ägaren 
väntas komma in på flera dagar. Efter att ha 
förklarat det angelägna i vårt ärende hittar 
någon till slut en nyckel och skickar välvilligt 
ett par flaskor med taxi till oss.

Behandlingen startas upp med föregå-
ende provtagning av blodstatus, leverstatus, 
pankreasamylas, elektrolyter, PK-INR samt 
CRP. Proverna visar för pankreasamylas nor-
malt värde 0,59 och i övrigt lätt stegrat LPK 
9,8 samt LD 3,9. Innan start av behand-
ling tas även ett EKG som är helt normalt 
då det finns beskrivningar på biverkan i 
form av förlängd QT-tid vid Pentostam-
behandling. Patienten undersöks med helt 
normalt fysiologiskt status, frånsett ovan 
nämnda hudförändringar. Doseringen vid 
kutan leishmaniasis av Pentostam är 20 
mg/kg kroppsvikt en gång dagligen och 
enligt tillverkaren max 850 mg dagligen i 
20 dagar, erfarenhetsmässigt brukar dock 
maxdosen, 1400 mg dagligen, användas 
vilket vår patient erhöll.

De första dygnen kvarstannar patien-
ten för observation, EKG tas dagligen på 
grund av tidigare kända risker för förlängt 
QT-intervall vid Pentostambehandling. 

Regelbunden provtagning sker också av 
levervärden inklusive pankreasamylas och 
redan dag 4 på behandlingen ses stegrat 
värde till 2,5. Patienten upplever dock inga 
besvär och behandlingen fortgår. Pankrea-
samylas fortsätter att stiga till som högst 
4,6 och en lätt CRP-stegring till som högst 
45 ses också. Patienten är dock under hela 
vårdtiden kliniskt opåverkad.

För att följa behandlingsresultatet doku-
menteras hudförändringarna med fotografe-
ring dagligen och viss regress av omkringlig-
gande rodnad och svullnad ses redan efter 
en veckas behandling.

Behandlingen avslutas efter planerade 20 
dagar och patienten kan återvända till 
hemmet. För att upptäcka eventuella recidiv 
kommer uppföljning ske polikliniskt och 
patienten har genomgått undersökning av 
ÖNH-läkare med fiberskop för att utesluta 
spridning till slemhinnor i munhåla, svalg 
och näsa vilket man inte ser några tecken till. 

På återbesök drygt två månader efter 
avslutad behandling ses inga tecken till reci-
div. Kvarstående är ett lätt rodnat område 
över vänster kind samt ett mindre rodnat 
område vid vänster tinning. Patienten är 
välmående och anger endast allmän trötthet 
som kvarstår till viss del efter behandlingen.

leishmaniasis
Leishmaniasis delas traditionellt upp i kutan, 
mukokutan och viceral sjukdom och orsakas 
av över 20 olika subtyper av protozon Leish-

Kutan leishmaniasis nedom höger öga, tidigt 
efter insatt behandling. Foto: David Ekqvist.

Kutan leishmaniasis lateralt om vänster öga, 
efter ca 10 dagars behandling. Foto: Boo Jarhall.
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mania. Parasiten sprids i huvudsak av olika 
typer av sandflugor när dessa suger blod, 
men kan också spridas via orena kanyler 
och liknande. Sjukdomen är spridd över 
stora delar av världen och uppskattnings-
vis insjuknar ca 500 000 personer årligen i 
viceral leischmaniasis (Kala-Azar) och 1–1,5 
miljoner personer i den kutana formen. 
Leishmania är endemiskt i 88 länder, varav 
72 benämns som låginkomstländer och sjuk-
domen räknas därför av WHO till gruppen 
”Neglected Tropical Diseases”.

Leishmaniaparasiten utvecklas i sandmyg-
gans mag-tarmkanal som promastigoter och 
överförs med myggans saliv vid bett varefter 
promastigoterna fagocyteras av makrofager 
och övergår i amastigoter. Dessa förökar 
sig tills cellen spricker och fler celler i det 
retikuloenditeleala systemet infekteras där-
efter. Beroende på typ så stannar infektio-
nen lokalt alternativt sprider sig i kroppen. 
Viktiga värddjur är hundar som kan bli 
svårt sjuka och dö av infektionen. När sedan 
värden åter blir biten av en sandfluga tas 
parasiten upp och genomgår fler utvecklings-
stadier i myggans gastrointestinalkanal innan 
livscykeln är fullbordad. Större epidemier 
förekommer och nyligen skedde ett större 
utbrott i södra Sudan, även i Indien rap-
porteras regelbundet större utbrott.

Hos människan ger olika typer av Leish-
mania upphov till olika former av sjukdom. 
Leichsmania Panamensis, som i det aktuella 
fallet, ger oftast upphov till kutan infektion 
men kan sprida sig vidare och även infektera 
slemhinnor och ge en mukokutan infektion. 
Detta även efter det att de kutana lesionerna 
är under läkning.

Diagnosen bör misstänkas hos patienter 
som rest i endemiskt område och som där-
efter fått nytillkomna hudförändringar eller 
svårläkta sår som består i över en månad för 
den kutana formen. Vid viceral leishmaniasis 
är symptomen anorexi, viktnedgång, feber, 
hepato- och splenomegali. 

För att säkerställa diagnosen vid den kutana 
formen kan stansbiopsi tas för mikroskopi, 
odling och PCR, önskvärt är att provet 
tas så sterilt som möjligt och överförs till 
särskilt transportmedium, RPMI-medium. 
Serologi kan också tas vid mer kroniska sår 
och misstanke om leishmaniasis. Vid viceral 
leishmania kan prov tas på biopsimaterial 
från benmärg, lever eller mjälte. Analyserna 
sker via SMI och vid planerad provtagning 
bör transportmedium beställas från SMI 
innan provtagningen genomförs.

Behandling av Kutan leishmaniasis
Behandlingen vid leishmaniainfektion skiljer 
sig åt beroende på viken typ av infektion det 
rör sig om, hur omfattande infektionen är, 
var den sitter, vilken typ av Leishmania som 
orsakat infektionen och även baserat på en 
bedömning hur naturalförloppet kommer 
att te sig då mindre infektioner av vissa typer 
kan vara självläkande. En korrekt bestäm-
ning av vilken typ av infektion det rör sig 
om är således mycket viktig för ställnings-
tagandet till behandling. Var patienten har 
blivit smittad spelar också roll för behand-
lingen då det finns områden bland annat i 
Indien (Bihar) där utbredd resistens mot 
tidigare förstahandspreparat rapporterats 
och man därför helt har fått byta strategi 
vid behandling.

I det aktuella fallet rörde det sig om 
en infektion med L. Panamensis, där det 
finns beskrivet att infektionen obehand-
lad i ca 10% av fallen progredierar till den 
mukokutana formen med risk för svåra 
resttillstånd i svalg, luftvägar och med risk 
för deformation i ansiktet. Även den ini-
tiala ulcerationen kan bli mycket långvarig 
och ge uttalad lokal ärrbildning även om 
ingen spridning sker varför indikationen 
för behandling bedömdes som mycket stark.

Länge har den rekommenderade behand-
lingen varit medlet natriumstiboglukonat 
(Pentostam). Detta är ett medel utvecklat 
på 30-talet där doseringen provades ut i 
behandlingen av allierade soldater under 
invasionen av Sicilien då många av de 
stridande drabbades av infektioner med 
Leishmania. Den rekommenderade dosen 
är 20 mg/kg (max 1400 mg) intravenöst en 
gång dagligen som infusion under 15–30 
min. Behandlingstiden är 20 dagar vid 
kutan leishmaniasis och 28 dagar vid den 
mukokutana formen. Vad gäller den kutana 
formen ger detta en god möjlighet till utläk-
ning av infektionen där vissa rapporter visar 
på över 90% chans till utläkning. Relativt 

uttalade biverkningar finns beskrivna, där 
stegring av pankreasamylas förekommer hos 
nästan alla behandlade men som oftast är 
asymptomatisk. Vidare förekommer hjärt-
toxicitet med förlängning av QT-tiden med 
rytmrubbningar som följd, myalgi och ofta 
en allmän asteni. Rekommendationerna för 
behandlingstid och doser har varierat, där 
man tidigare rekommenderade lägre doser 
och kortare behandlingstid, men ovanstå-
ende är de nu gällande rekommendationerna 
från WHO. Verkningsmekanismen är fort-
farande okänd.

Viss forskning pågår på andra möjliga 
behandlingsalternativ och försök har gjorts 
med liposomalt amfotericin B (AmBisome) 
som i flera länder inklusive Sverige rekom-
menderas mot viceral leishmaniasis. Använd-
ningen i låginkomstländer begränsas dock 
på grund av den höga kostnaden. I bland 
annat Colombia har försök gjorts med oral 
behandling med miltefosine, en oral behand-
ling som visat goda resultat i försök mot 
viceral leishmaniasis och där försök finns 
i behandling av L. Panamensis med goda 
resultat. Möjligheten till en oral behand-
ling vore ett stort framsteg för att lättare nå 
de grupper som är i störst behov av bättre 
behandlingsmöjligheter.
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Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

Grattis till årets stipendiater!
Pfizers stipendium för forskning inom infektionssjukdomar har i år tilldelats Johanna Sjöwall, Linköping och Anna Holmberg 
från Lund.

Roches stipendium för läkare verksamma inom hepatit C-forskning har i år tilldelats Åsa Alsiö från Skövde och Malin Ackefors 
från Stockholm.

Infektionsläkaren gratulerar stipendiaterna! Stipendiaterna presenterar sina forskningsfält nedan. 

(Johanna Sjöwall har hunnit disputera under våren och presenterar även sina forskningsresultat under avsnittet avhandlingar).

Roches stipendium för läkare verksamma inom hepatit C-forskning

Bakgrund
Opportunistiska bakterier tillhör kroppens 
normalflora men kan orsaka infektion då 
immunförsvaret sviktar på grund av hög 
ålder eller annan sjuklighet. Enterokocker, 
koagulasnegativa stafylokocker och propio-
nibacterium acnes är exempel på opportunis-
tiska bakterier som tidigare betraktats som 
relativt apatogena men som under senare 
år visat sig orsaka en stor andel av främ-
mandekroppsrelaterade infektioner. Vissa 
opportunistiska bakterier kan bilda bio-
film på främmande material i kroppen och 
blir därigenom svåråtkomliga för kroppens 
immunförsvar. I biofilmen är bakterierna i 
ett förändrat metabolt tillstånd och dess-
utom inbäddade i ett skyddande matrix. 
Antibiotika har därför svårt att avdöda bak-
terier i biofilm och det krävs mycket långa 
behandlingstider och ovanliga antibiotika-
kombinationer för att eventuellt kunna bota 
biofilmsassocierade infektioner1. Oftast krävs 
kirurgiskt avlägsnande av det främmande 
materialet vilket får stora konsekvenser om 
infektionen drabbat t ex en ledprotes eller 
ett pacemakersystem. Biofilmsassocierade 
infektioner har blivit vanligare i takt med 
att främmande material i form av katetrar, 
elektroder och proteser allt oftare introduce-
ras i kroppen2. Vidare lever alltfler patienter 
med nedsatt immunförsvar allt längre vilket 
gör att opportunistiska patogener oftare 
kommer att orsaka sjukdom. 

målsättning
Målet med projektet är att bättre förstå 
biofilmsbildningens betydelse för bakteriers 

motståndskraft mot antibiotika och mot 
värdförsvar vid protesrelaterade infektioner, 
samt att finna effektiva antibiotikakombina-
tioner för eradikering av biofilmsassocierade 
protesinfektioner. 

material och metoder
Vi har samlat en stor uppsättning isolat av 
Propionibacterium acnes och Enterococcus 
faecalis från kliniska protesinfektioner och 
från normalflora. Biofilm av E. faecalis och 
P.acnes etableras i mikrotiterplattor, på ben-
cementkulor eller på kateterplast. Biofilmen 
kvantifieras och effekten av olika antibiotika 
på dessa bakterier i biofilm bestäms genom 
analys av minimal biofilmseradikerande 
koncentration (MBEC) med s.k. ”Calgary 
biofilm device” med vilken ett stort antal 
stammar och antibiotika kan screenas.

Vi har också studerat antibiotikaeffekt 
genom att bestämma tidsberoende avdöd-
ning av bakterier i biofilm.

P.acnes biofilmsbildning
P. acnes är en del av hudens normalflora, 
men den kan också orsaka djupa infektioner 
såsom ledprotesinfektioner och infektioner 
i cerebrospinala shuntar. En del forskare 
har hävdat att en stor andel av ”mekaniska 
proteslossningar” egentligen orsakas av låg-
virulenta infektioner med P. acnes 3. Vi har 
visat att P. acnes isolat från djupa infektioner 
var signifikant bättre biofilmsbildare än de 
isolat som insamlats från frisk hud4.

Vi har genotypat isolaten och visade att 
grupptillhörighet inte korrelerar med bio-
filmsbildande förmåga. 

För närvarande håller vi på att utreda 
vilka antibiotika som är mest effektiva mot 
P. acnes i biofilm. Vi försöker besvara frågor 
som; Är kombinationsbehandling av P. acnes 
biofilm överlägset monobehandling in vitro, 
utvecklas resistens mot rimactan i P.acnes 
biofilm vid behandling med kombination 
av rimactan och betalaktamantibiotika, vilka 
antibiotika kan förhindra ev. rimactanresis-
tensutveckling, skiljer sig antibiotikakäns-
ligheten i en ung biofilm jämfört med en 
åldrad biofilm. 

Preliminära data för ex. E. faecalis visar att 
bakterier i åldrad biofilm är mindre känsliga 
för vissa antibiotika jämfört med bakterier 
i ung biofilm. 

Alternativa behandlingsstrategier, såsom 
antibakteriella peptider och komponenter 
från en av oss identifierad bakteriofag5 från 
P. acnes kommer också att undersökas med 
avseende på avdödande effekt mot P. acnes 
i biofilm, sådana alternativa behandlings-
strategier kan bli av stort framtida värde. 

Antibiotikaeffekt mot E. faecalis i biofilm
E. faecalis är naturligt resistent mot många 
antibiotika och förvärvar lätt resistens mot 
de antibiotika man använder för behandling. 
Vancomycinresistens hos E. faecalis breder 
nu ut sig framförallt i sjukhusmiljö och 
detta gör att bakterien blir mycket svår att 
behandla. Vidare kan enterokocker bilda 
biofilm6 och i biofilmen är bakterierna än 
mer motståndskraftiga mot antibiotika7. 
Våra data visar att en kombination av 
ciprofloxacin och rimactan har god effekt på 
E. faecalis i biofilm8. I klinisk praxis används 

Biofilmsbildningens betydelse för antibiotika-
resistens vid protesrelaterade infektioner
AnnA HolmBERG
Infektionsläkare, Infektionskliniken, 
Skånes Universitetssjukhus, Lund





framförallt ampicillinderivat vid dessa infek-
tioner men kombinationen av ciprofloxacin 
och rifampicin är väl beprövad vid ledpro-
tesinfektion med Staphylococcus aureus. Om 
de goda resultaten med ciprofloxacin och 
rifampicin står sig i vidare försök med mer 
in vivo-lika antibiotikakoncentrationer pla-
nerar vi att så snart som möjligt pröva denna 
behandling i en klinisk pilotstudie. 

Väldigt lite är känt kring hur en mer in 
vivo-lik miljö påverkar biofilmsbildningen. 
Vi har preliminära resultat som visar att 
human plasma påverkar biofilmsbildning 
hos flera olika bakterier. Plasma hämmar 
biofilmsbildning hos P. acnes 4 men stimule-
rar biofilmsbildning kraftigt hos E. faecalis9 
(Rasmussen opubl data).

Vi håller på att utreda vilka komponenter 
i plasma som stimulerar biofilmsbildningen 
hos E. faecalis. Biofilm som bildas i närvaro 
av plasma ska karakteriseras mikroskopiskt 
och biokemiskt samt undersökas avseende 
motståndskraft mot antibiotika och antimi-
krobiella peptider. 

Betydelse
Givet den stora mängden biofilmsassocie-
rade infektioner och avsaknaden av välun-
derbyggda behandlingsstrategier är det ange-
läget att öka kunskapen kring prevention 
och behandling av denna typ av infektioner. 
Dagens behandlingsstrategier bygger på 
testning av lösliga bakteriers känslighet för 
antibiotika och inte på bakteriernas käns-
lighet i biofilm. Sannolikt skulle i vissa fall 
andra antibiotika användas och nya medel 
med biofilmseffekt komma att behöva 
utvecklas. En bättre förståelse för biofilmers 
sammansättning, reglering och betydelse 
för infektion kommer att ge uppslag till 
angreppspunkter för biofilmsaktiva anti-
mikrobiella medel. I förlängningen kan 
resultaten ha implikationer för behand-
lingsstrategier fokuserade på främmande 
kroppsrelaterade infektioner.
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Johanna Sjöwall fick årets Pfizerstipen-
dium (delat pris) för sitt engagemang i ett 
nordiskt forskningssamarbete, STING-
studien, i vilken interaktionen mellan fäs-
tingar, patogener (Borrelia, TBE-virus, 
Anaplasma, Rickettsia etc.) och människa 
kan studeras i detalj. 

Den bitne individen kommer till 
vårdcentralen (olika centra) med 
fästingen, blodprov tas bl.a. för 

antikroppsdiagnostik och immunologiska 
markörer och frågeformulär ifylls. Efter tre 
månader återkommer individen för nytt 
blodprov (serologier, immunologiska mar-
körer) och besvarar ett frågeformulär, bl.a. 
innefattande information om eventuell 
symtomutveckling, sjukvårdskontakter och 
behandling. Klinisk uppföljning av studie-
deltagare sker med hjälp av journaler, ifall 

individen söker VC under en tremånaders-
period. Forskargruppen i Linköping har även 
utvecklat en välfungerande PCR-metod för 
molekylärbiologisk analys av patogenföre-
komst i fästingar och etablerat en metod för 
att kunna bedöma hur länge fästingen sugit 
blod. Sammanställning av alla data sker årsvis 
och efter avslutad studie för att erhålla kun-
skap om risken för infektion efter fästingbett 
i olika geografiska områden i Sverige, Norge 
och på Åland. I dagsläget har mer än 3 000 
fästingar analyserats, men målet är 10 000 
fästingar. Studien kommer bl.a. att kunna 
besvara följande viktiga frågeställningar:

Hur vanligt är det att fästingar, som biter 
individer i de olika studieområdena, är infek-
terade med Borrelia burgdorferi, TBE-virus, 
Anaplasma phagocytophilum och/eller Rick-
ettsia helvetica?

Hur ser de geografiska skillnaderna ut 
i Sverige? 

Finns det helt nya varianter av bakterier/
virus, som sprids med fästingar? 

Hur stor är risken att bli sjuk efter ett bett 
av en fästing infekterad med ovan nämnda 
agens?

Förekommer asymtomatiska infektioner 
efter bett av smittbärande fästingar?

Hur påverkas riskerna att infekteras bero-
ende på hur länge fästningen sugit blod?

Finns det koppling mellan antalet bak-
terier/virus i fästingen och utveckling av 
sjukdom?

Finns det koppling mellan genetisk vari-
ant/subtyp av t ex borrelia eller TBE-virus 
och hur det kliniska infektionsförloppet 
utvecklas?

Hur är immunreaktiviteten hos den bitne 
individen kopplad till det kliniska förloppet?

STING-studien – interaktionen mellan 
fästingar, patogener (Borrelia, TBE-virus, 
Anaplasma, Rickettsia etc.) och människa 

JoHAnnA SJöWAll
Infektionskliniken i Östergötland
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Bakgrund
I Sverige finns ca 40–60 000 patienter med 
kronisk Hepatit C virusinfektion (HCV.) 
Denna infektion är associerad med progre-
dierande leverskada som kan utvecklas till 
skrumplever (cirrhos) och primär levercan-
cer. Risken för cirrhosutveckling och lever-
cancer minskar efter viruseradikering, som 
kan uppnås genom läkemedelsbehandling 
riktad mot HCV i form av interferon och 
ribavirin i kombination. 

Genotyperna 2 och 3 svarar bättre på 
behandling än övriga typer och cirka 80% 
av patienterna blir varaktigt botade efter 
genomgången behandling. Behandlingen är 
tyvärr behäftad med betydande biverkningar, 
av vilka neuropsykiatriska biverkningar med 
utveckling av depression utgör en betydande 
del, samt stora kostnader.

Dessutom försämras många av de patien-
ter som inte uppnår virusfrihet i sin lever-
sjukdom, då alternativ behandling ännu 
ej finns att tillgå. Denna grupp utgör en 
betydande del av patienterna med kronisk 
Hepatit C i Sverige.

Kunskapen om faktorer som påverkar 
behandlingsutgången såsom viruskinetik, 
kroppskonstitution, läkemedelskoncentra-
tioner, insulinresistens, mängden leverfibros, 
kön, ålder, depressionsutveckling och hur 
dessa interagerar behöver fördjupas speciellt 
för patienter med genotyp 2 och 3 där detta 
är mindre belyst än för genotyp 1. 

En mer individualiserad behandling 
medför stora vinster för de patienter som 
kan få en kortare behandling, såväl i form 
av minskade behandlingskostnader som 
minskad tid med biverkningar och ökad 
följsamhet. Andelen patienter som uppnår 
virusfrihet kan förhoppningsvis öka i takt 
med att kunskapen ökar om hur interferon- 
och ribavirinkoncentrationer kan optimeras 
samt även genom ökad kunskap om depres-
sionsutveckling och om hur andra ogynn-
samma faktorer såsom högt ”body mass 
index” (BMI) och insulinresistens interagerar 
med virusrelaterade faktorer.

Syfte
Huvudsyftet med studien var att undersöka 
huruvida 12 veckors behandling gav lika bra 
resultat som 24 veckors standardbehandling 
med interferon och ribavirin för patienter 
infekterade med HCV genotyp 2 eller 3, 
och om så inte var fallet, att undersöka vilka 
grupper som kunde vara lämpliga för kortare 
behandling. Dessutom ville vi undersöka fak-
torer av betydelse för möjlighet till utläkning 
såsom ålder, vikt, kön, alkoholvanor, BMI, 
genotyp, smittväg, läkemedelskoncentratio-
ner av interferon och ribavirin, leverhistologi 
(fibros, steatos och inflammation) samt före-
komst av depression. När det gällde depres-
sion ville vi studera i vilken mån depression 
kunde diagnosticeras vid kliniskt besök i 
relation till utvärdering med Major Depres-
sion Inventory (MDI), ett självskattningstest 
för förekomst och grad av depression.

metod
Trehundranittiotvå patienter från Sverige, 
Norge, Danmark och Finland rekryterades 
2005–2006 för deltagande i en prövarini-
tierad multicenterstudie (NORDynamIC) 
vars syfte var att besvara ovanstående fråge-
ställningar. Patienterna randomiserades, efter 
stratifiering för ålder, genotyp och förekomst 
av cirrhos, till 12 eller 24 veckors behandling 
med 180 mg Pegylerat Interferon a 2a/vecka 
och 800 mg Ribavirin per dag .

Alkoholvanor samt smittväg och infek-
tionsduration registrerades genom själskatt-
nings formulär.

Mängden virus i serum bestämdes genom 
realtids-PCR (polymerase chain reaction) 
som är en metod för kvantifiering av virus-
RNA. Metoden är validerad och används i 
klinisk rutin.

Koncentrationen av ett virusproten Hepa-
tit C virus coreprotein (HCV coreAg) mättes 
med en automatiserad chemiluminescent 
microparticle immunoassay (Architect 
HCVAg Abbot).

Leverbiopsier (Vävnadsprov från levern) 
utfördes med traditionell Menghini-tek-

nik med grov nål i lokalbedövning innan 
behandlingen påbörjades. Traditionella färg-
ningar av preparaten användes för bedöm-
ning av bindvävsinlagring och inflammation 
samt inlagring av fett och järn. IP-10 i serum 
och interferonkoncentrationer analyserades 
med ELISA-metodik. Ribavirinkoncentra-
tionsbestämning gjordes m.h.a high-per-
formance liquid chromatography (HPLC) 
system från Merck-Hitachi (Tokyo, Japan), 
och UV-detektion (våglängd 215nm).

Major Depression Inventory (MDI) (ett 
standardiserat självskattningsformulär för 
depression enligt DSM IV), användes för 
att diagnosticera och gradera depression 
vid behandlingsstart samt varannan vecka 
under behandlingen och fram till 8 veckor 
efter behandlingens slut.

Reusltaten av testerna hemlighölls för all 
sjukvårdspersonal tills studien var avslutad. 
Eventuell behandling för depression basera-
des på klinisk bedömning vid rutinåterbesök.

Resultat
Analys av data har visat att 24 veckors behan-
dling generellt är bättre än 12 veckor. För 
de patienter som är under 40 år eller hos 
de patienter över 40 som svarar snabbt på 
behandling, dvs. sjunker snabbt i virusnivåer 
(< 1000 HCV RNA IU/mL dag 7), är 12 
veckors behandling lika bra. 

Även analys av koncentration av HCV 
Core Ag i tidig fas , dag 3 visade att låga 
nivåer (< 0,2 pg/ml HCV coreAg) gav möj-
lighet att selektera patienter lämpliga för 
korttidsbehandling. I denna population som 
ugjorde 33% av ITT-populationen upp-
nådde 86 respektive 85% SVR i 12- respek-
tive 24-veckorsarmen. Utläkningsfrekvensen 
hos patienterna med HCV RNA < 1000 
IU/mL HCV RNA var något högre, 92%. 

Vi har funnit att BMI korrelerade till 
fibrosstadium, steatosgrad och insulinresis-
tens samt att patienter med BMI ³ 30 hade 
signifikant lägre utläkningsfrekvens och 
lägre koncentrationer både av interferon 
och ribavirin.

Behandlingsresultat för patienter med 
Hepatit C genotyp 2/3. Faktorer som 
påverkar möjligheten till utläkning
ÅSA AlSIö
Infektionskliniken KSS. Skövde
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Under hepatit C-behandlingen utveck-
lade 37% av patienterna depression varav 
endast en tredjedel diagnostiserades genom 
sedvanlig klinisk bedömning. Kvinnligt kön 
och högt poängtal vid MDI-test innebar 
högre risk för att uveckla depression.

Betydelse
De nationella behandlingsriktlinjerna för 
hepatit C har ändrats, delvis med hänsyn 
tagen till vår studie. Vi beräknar att 30–40% 
av patienterna kan få kortare behandling 
med avsevärt lägre kostnad och med färre 
biverkningar om man använder våra resultat 
för att selektera patienter som är lämpliga 
för kortare behandling. 

Andelen patienter som läker ut efter att ha 
selekterats genom monitorering med HCV 

coreAg-testet är jämförbar med viruskvan-
tifiering med RT PCR-teknik. I beaktande 
av att kostanden för Core Ag-mätning är 
ca en tiondel av kostnaden för HCV RNA-
kvantifiering och att utrustningen som krävs 
för analysen är mer tillgänglig bör denna 
metod kunna användas för att styra Hepatit 
C-behandlingslängden i de områden av 
världen där tillgången till mätning av HCV 
RNA med realtids-PCR är begränsad. Detta 
skulle ge fler patienter möjlighet att få en 
individanpassad behandling. 

Inom ramen för studien har vi visat 
att patienter med behandling för kronisk 
hepatit C utvecklar depression i hög grad 
samt att denna diagnos ofta missas vid 
rutinåterbesök. Med ökad kunskap och 
medvetenhet om detta kan rutinerna för 

att diagnostisera och behandla depression 
förbättras, vilket sannolikt leder till att 
fler patienter fullföljer sin behandling och 
därmed har ökad möjlighet att bli fria från 
hepatit C-viruset.

I vårt studiecohort var övervikt relaterat 
till lägre koncentrationer av interferon och 
ribavirin och ökad risk att inte läka ut efter 
behandling, vilket inte visats tidigare. Senare 
studier med ökad dosering av interferon och 
ribavirin till svårbehandlade patienter har 
givit motsägelsefulla resultat. 

Framtida studier för att föbättra behand-
lingsresultaten hos patienter med kronisk 
hepatit C genotyp 2/3 och högt BMI , där 
läkemedleskoncentrationer och möjlighet 
till påverkan av BMI och insulinresistens 
innan behandling utvärderas, är angelägna.

Bakgrund
I nuläget är hepatit C med avancerad fibros/
cirrhos den vanligaste orsaken till lever-
transplantation i USA och Europa och anta-
let ökar även i Skandinavien. Recidiv av 
hepatit C virus (HCV) infektion efter lever-
transplantation är obligat, där cirka 30% 
av de transplanterade patienterna utvecklar 
avancerad fibros/cirrhos inom 5 år och reci-
div av hepatit C är den vanligaste orsaken 
till både graftförlust och sämre överlevnad 
vid de flesta transplantationscentra. Behand-
ling med standard of care (SOC), peg-IFN 
och ribavirin (RBV), vid recidiv tolereras 
generellt dåligt och behandlingen avslutas 
ofta i förtid. Icke transplanterade patienter 
uppnår sustained virological response (SVR) 
i 50–80% vid behandling med SOC medan 
transplanterade patienterna endast uppnår 
SVR i 20–45% då de tolererar behand-
lingen sämre och får fler biverkningar. Den 
vanligaste biverkningen av SOC är anemi, i 
huvudsak beroende på hemolys orsakad av 
RBV, men också på grund av att Peg-IFN 
supprimerar benmärgen.

Projekt
För att förbättra möjligheten för dessa 
patienter att genomföra behandling med 
SOC, har vi använt oss av en koncentra-

tionsstyrd dosering av RBV med tillägg av 
darbepoetin.

Målet var att se om avsedd koncentra-
tion av RBV uppnåddes när dosen av RBV 
beräknades med en formel innehållande 
patientens njurfunktion och vikt, och om 
följsamhet och full behandlingstid kunde 
uppnås. Vidare studerade vi rapid virological 
response (RVR), early virological response 
(EVR), end of treatment (EOT) och SVR. 
Våra preliminära resultat visar att formeln 
fungerade bra på dessa 21 patienter, den 
önskade koncentrationen i serum uppnåd-
des och upp till 90% av patienterna kunde 
fullfölja den planerade behandlingen. (Con-
centration Guided Ribavirin dosing with 
Darbepoetin Support and Peg-IFN alfa-2a 
for Treatment of Hepatitis C Recurrence 
after Liver Transplantation. Submitted.)

Vi studerar nu betydelsen av single nucle-
otide polymorfism (SNP) regioner nära 
IL-28B-genen på kromosom 19 hos drygt 
40 patienter som monitoreras vid Infektions-
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge. IL-28B har visat sig korrelera 
både till spontan utläkning och till SVR efter 
SOC-behandling hos icke transplanterade 
HCV-patienter, framförallt de med genotyp 
1. I SNP rs12979860 har C/C allelen visat 
sig fördelaktig med större möjlighet till SVR 

efter SOC-behandling jämfört med C/T 
och T/T. Hos levertransplanterade patienter 
verkar IL-28B-genotypen hos både donator 
och recipient korrelera till behandlingsresul-
tatet där C/C-allelen hos både donator och 
recipient är associerad med högre grad av 
utläkning vid behandling med SOC. Vår 
studie kommer att studera betydelsen av 
genotyp IL-28B hos både donatorer och reci-
pienter med tonvikt på histologiskt recidiv 
och behandlingsresultat och korrelera det till 
virusmarkörer, såsom genotyp och viral load, 
och värdfaktorer såsom rejektionsepisoder, 
användandet av steroider och de immunsup-
pressiva läkemedel som patienterna står på.

Vi kommer också att studera cirka 200 
patienter, som har blivit transplanterade 
på grund av HCV cirrhos, med eller utan 
hepatocellulär cancer (HCC), vid Trans-
plantationskirurgiska kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge, sedan 
1980-talet. Vi har nu möjlighet att göra en 
långtidsuppföljning av dessa patienter där 
vi studerar fibrosutveckling med hjälp av 
de leverbiopsier som rutinmässigt görs 6 
respektive 12 månader efter transplantation, 
och därefter årligen. Vidare studerar vi även 
svar på behandling med SOC, immunsup-
pression och betydelsen av olika värd- och 
genetiska faktorer vid HCV-recidiv efter 

Hepatit C hos levertransplanterade 
patienter

mAlIn ACKEFoRS
Biträdande överläkare, 
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
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levertransplantation som ett led i att öka 
förståelsen för naturalförlopp och prognos 
vid HCV-recidiv hos dessa patienter.

FibroScan används sedan 2009 rutin-
mässigt vid Infektionskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge, i samband 
med besök på hepatitmottagningen. FibroS-
can är utvärderat hos icke transplanterade 
patienter där man tidigare har identifierat 
en del faktorer som påverkar undersöknings-
resultatet såsom patientens vikt och aktuellt 
födointag. Idag görs leverbiopsier rutinmäs-

sigt på transplanterade patienter enligt ovan 
vilket är behäftat med en del komplikationer 
och i sällsynta fall även dödsfall. Vi ämnar 
studera om FibroScan kan användas som ett 
tillförlitligt komplement vid rutinbesök på 
Infektionsmottagningen av transplanterade 
patienter med HCV-recidiv och om man 
på så sätt kan minska antalet leverbiopsier 
i denna patientgrupp.

Sammanfattning
Kunskap om naturalförloppet vid HCV-

recidiv efter levertransplantation, behand-
lingssvaret med SOC och betydelsen av olika 
värd- och genetiska faktorer är mycket viktig 
för att kunna förbättra patient- och graftö-
verlevnad i denna patientgrupp. Vi hoppas 
och tror att våra studier kommer att bidra 
till en ökad förståelse för hur vi på bästa 
sätt ska följa patienterna på mottagningen, 
identifiera och följa fibrosutvecklingen samt 
optimera behandlingen med SOC vid HCV-
recidiv hos levertransplanterade patienter.

Studier av pneumokocker i Helsingfors
Rapport från Simon Athlin som tilldelades Göran Sterners resestipendium för 2011

Jag tycker det är kul med pneumokocker. 
Dessa bakterier som kan göra så mycket 
skada, men som också bara kan finnas 
där i näsan hos oss alla utan att egent-
ligen märkas. 

Fast främst är det ju våra barn som 
bär runt på bakterierna, helt ove-
tandes. Just att ta reda på om det är 

pneumokocker som är orsaken till sjukdom, 
framförallt vid lunginflammation, har blivit 
temat för de fyra arbeten som ska ingå i 
min framtida avhandling är det tänkt. En 
frågeställning jag har är hur pass skyddad 
man är av antikroppar som uppkommer när 
man har varit sjuk i en pneumokockinfek-
tion en gång redan. På läkarutbildningen 
lärde vi oss att blir man sjuk i en pneumo-
kockinfektion så bildas antikroppar mot 
den sjukdomsframkallande serotypen, vilka 
kan mätas i blodet och vilka också gör att vi 
har ett skydd mot att bli sjuka igen just mot 
den sorten. Att de skyddade egenskaperna 
hos antikropparna efter sjukdom inte var 
särskilt väl studerat hos människor gick de 
flesta förbi. Däremot studeras det ingående 
i samband med vaccinationer.

Det är i första hand antikroppar mot pneu-
mokockernas kapselantigen som jag är 
intresserad av att studera närmare. För 
att ta reda på hur bra de skyddande egen-
skaperna egentligen är, kan man göra en 
s.k. opsoniseringsanalys (OpsonoPhago-
cytic Activity/Assay, OPA) där man mäter 
antikropparnas förmåga att fästa sig på 
bakterien och synliggöra den för makro-
fager, så att dessa äter upp bakterien. Av 
alla antikroppar mot en viss serotyp av 
pneumokocker är det nämligen inte alla 

som har dessa funktionella egenskaper, 
alltså som verkligen fungerar.

Under våren 2011 fick jag kontakt med 
professor Helena Käyhty som har varit med 
på flertalet publikationer där man utvärderat 
pneumokockvaccin genom att mäta anti-
kropparnas funktionella egenskaper efter 
genomgången vaccination. Efter att jag 
presenterat min idé om att mäta de funk-
tionella egenskaperna hos antikroppar som 
inducerats vid lunginflammation orsakad 
av pneumokocker, blev jag inbjuden att 
komma till hennes Avdelning för Vaccina-
tion och Immunskydd för att diskutera ett 
upplägg för att utföra OPA på det material 
av serumprover som jag har i frysen hemma 
i Örebro.

Den 16 maj i år satte jag mig på flyget till 
Helsingfors för att besöka Institutet för 
Hälsa och Välfärd (THL, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos), vilket är ett helt nybil-
dat institut sedan 2009. Fast egentligen är 
det en sammanslagning av det gamla Folk-
hälsoinstitutet (KTL, Kansanterveyslaitos) 
och Forsknings- och utvecklingscentralen 
för social- och hälsovården (Stakes). Numer 
ligger det i Forskningscentret Biomedicums 
lokaler vid Mejlans sjukhus i utkanten av 
centrala Helsingfors, dit man lätt tar sig 
med spårvagn.

På Avdelning för Vaccination och Immun-
skydd hade man just fått njuta av Merit 
Melins disputation i ämnet där hon framlagt 
sin avhandling Virulensfaktorernas inverkan 
på förmågan hos Streptococcus pneumoniae 
att skydda sig mot komplementet den 6 maj. 
Man var därför inspirerade och nyfikna på 
nya infallsvinklar i ämnet, tyckte jag mig 
förstå. På laboratoriet höll en magisterstudent 

också just på att förbereda för att utvärdera 
ett eget material med OPA. Jag fick möjlig-
het att diskutera min idé att köra OPA på 
mitt material, men Helena Käyhty föror-
dade emellertid att jag i första hand skulle 
använda deras MOPA (Multiplex OPA), som 
är en vidareutvecklad metod att utvärdera 
ett serumprov för fyra olika antikroppar 
samtidigt, istället för en antikropp åt gången, 
vilket spar tid. MOPA är också den metod 
man rutinmässigt har använt vid utvärdering 
av vaccin, och som är mest tillförlitlig.

under tre dagar fick jag möjlighet att utföra 
en OPA under handledning av Camilla Virta 
och Nina Ekström för att förstå principerna 
och begränsningarna för metoden. På kväl-
larna gavs tid att läsa på om deras tidigare 
studier och även planera för ett framtida 
samarbete. Några joggingturer runt sjön 
Töölönlahti i vårskymningen hann jag också 
med. I stort blev det en mycket lyckad stu-
dieresa, jag har fått utföra den analys som 
mitt arbete kommer att bygga på och vi 
planerar för att genomföra laboratoriearbetet 
under 2013–2014.

SImon ATHlIn
Infektionskliniken i Örebro
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Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2011

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2011
Stockholm, 30 november–2 december

Preliminärt program infektionssjukdomar

Intresset för infektionsprogrammet på Riksstämman tycks vara i stigande, det har anmälts betydligt fler abstracts i år än under åren innan vilket 
gör att vi kan se fram emot ett mycket bra infektionsprogram. Årets riksstämma har det övergripande temat ”Säkrare vård”. Många symposier 
utöver de som finns i vårt eget program diskuterar därför patientsäkerhet ur olika perspektiv, bl.a. kvalitetsregisters för- och nackdelar. Riksstäm-
man ger en fantastisk möjlighet att följa utvecklingen inom medicinämnet i Sverige i vid bemärkelse. Ta chansen att hänga med i utvecklingen. 
Välkomna till Riksstämman 2011! 

Anders Johansson, Vetenskaplig sekreterare

Onsdagen den 30 november
Hall B
09.00–18.00 Posterutställning. Utställarna finns på plats vid sin poster 09.30–10.30.

Sal A2
12.30–14.00 Postersession med åtta stycken ”Late breaker oral presentations” som under förmiddagen utvalts bland postrar vid sektionerna 

för infektionssjukdomar och medicinsk mikrobiologi.
 Moderatorer: Anders Johansson och Andreas Matussek

Sal A2
14.30–16.00 Symposium: Resistens och antibiotikaanvändning – en patientsäkerhetsfråga!
 Arrangeras av Svenska infektionsläkarföreningen i samarbete med Stramarådet.
 Moderator: Otto Cars

Sal A2
16.30–18.00 Symposium. Vattenburen smitta – kan vi lita på vårt dricksvatten?
 Arrangeras av Svenska infektionsläkarföreningen. Symposiet har ett brett anslag med medverkan av klimatforskare samt experter 

från Smittskyddsenheter, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket.
 Moderator: Johan Wiström

Torsdagen den 1 december
Sal A2 när annat ej anges.
08.30–11.30  Fria Föredrag som utvalts av sektionerna för infektionssjukdomar (åtta stycken) och medicinsk mikrobiologi (tre stycken, ej klara).

• Europeisk sömnsjuka. Bortglömd och utdöd, men levande debatt. Rickard Eitrem
• Kan PCR för pneumokocker (lytA) på sputum och nasofarynxaspirat användas för snabb detektion av  

pneumokockpneumoni? Kristoffer Strålin 
• God effekt av Pandemrix® mot sjukhusvård för influensa under säsongen 2010/2011. Katarina Widgren
• Hepatit A-vaccination till patienter med reumatoid artrit och behandling med TNF-hämmare  

och/eller metotrexate. Helena Hervius Askling 
• Utbrott av vinterkräksjuka på sjukhus i Skåne säsongen 2010–2011. Carl-Johan Fraenkel 
• Sorkfeber – en svensk blödarfeber. Clas Ahlm
• Infektionsproblematik efter TRUL med biopsi. Jon Forsberg
• Donatorhistologi påverkar överlevnad efter levertransplantation för kronisk Hepatit C. Magdalena Ydreborg

11.30–13.00 Årsmöte för Svenska infektionsläkarföreningen och prisutdelning för posters och fria föredrag. Självservering av lättare förtäring 
i anslutning till sal A2. Årsmötesförhandlingarna startar 12.00. 

13.00–14.15 Justus Ström-föreläsning – Ben de Pauw. Professor vid University Medical Centre St Radboud, Nijmegen, The Netherlands. 
Titel: Management of Invasive Fungal Disease: Walking through a Labyrinth or Maze?

16.30–18.00 Symposium. Varför får fru Andersson men inte herr Pettersson en VRI?  
Möjligheter och hinder för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

 Arrangeras av Svenska infektionsläkarföreningen i samarbete med Svensk förening för vårdhygien.
 Moderator: Ann Tammelin
Sal A5
16.30–18.00 Symposium. Sekretess och Säkerhet vid HIV/STI.
 Arrangeras av sektionen för dermatologi och venereologi. 

Fredagen den 2 december
Sal A2
08.30–10.00 Symposium. Patientnära mikrobiologisk diagnostik nu och i en nära framtid – nytta och risker.
 Arrangeras av sektionen för medicinsk mikrobiologi med medverkande även från Svenska infektionsläkarföreningen.
 Moderator: Anders Widell
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Hans Fredlund är specialist i infek-
tionsmedicin, och sedan 1989 
arbetar han som smittskyddslä-

kare i Örebro. 
Hans kollega är Torbjörn Norén, även 

han specialist i infektionsmedicin. Torbjörn 
arbetar som vårdhygieniker på Universitets-
sjukhuset i Örebro.

Tillsammans hanterade de utbrottet i 
somras. Torbjörn tog över när Hans efter 
en tid gick på semester, och under uppfölj-
ningen efteråt har de arbetat parallellt.

Stort antal döda kor
Larmet kom klockan 18:45 på fredag kväll. 
Då ringde telefonen hemma hos Hans.

– Vi skulle precis börja fira min dotters 
födelsedag. Det var Socialstyrelsen som 
ringde och begärde att jag skulle deltaga i 
ett telefonmöte med berörda myndigheter. 
Mötet skulle börja 15 minuter senare, berät-
tar Hans.

Det som hade hänt var följande: En lant-
brukare som föder upp kor för köttproduk-
tion hade funnit en av sina kor död på mån-
dagen. Nästa dag hittade han ytterligare åtta 
döda kor.

– Då ringde han till veterinären. Totalt 
dog 20 av hans kor under veckan, och på 
fredagseftermiddagen fanns det en stark 
misstanke om antrax. 

Viktigt med snabb profylax
Antrax är en akut bakteriell infektionssjuk-
dom som kan drabba många djur – framför 
allt idisslare och gräsätare. De vanligaste är 
att just ko och får drabbas, berättar Hans 
och Torbjörn.

Sjukdomen kan överföras mellan djur och 
människa (zoonos).

Bakterien heter Bacillus anthracis och det 
är en sporbildande bakterie. Dessa sporer 
kan överleva i många år i djurprodukter och 
jord.

– Det viktiga på fredag kväll var att få tag 
på de personer som kunde ha blivit smit-
tade – och det var bråttom, fortsätter Hans.

– Inkubationstiden för antrax kan vara så 
kort som ett par dagar – men också så lång 
som flera veckor, förklarar han.

Därför var det viktigt att se till att samt-
liga de individer som exponerats för de 
döda korna skulle ha antibiotikaprofylax 
– ciprofloxacin.

Information till mottagningar och media
Så, istället för att fira födelsedag, fick Hans 
sätta sig och spåra alla dem som varit i kon-
takt med kadavren. Det inbegrep naturligtvis 
lantbrukaren och hans anställda, men också 
veterinärer, transporttjänstens tranportörer 
samt personal på den destruktionsanlägg-
ning dit de döda djuren fraktats.

– Jag säger tack gode Gud för mobiltelefo-
nen…! Det visade sig vara 16 personer totalt 
som haft kontakt med de döda djuren. En 

Antraxutbrott i örebro
under slutet av juli 2011 konstaterades antrax (mjältbrand) på en gård utanför örebro.

upptäckten vållade stor uppmärksamhet i media.
Antrax klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall 

skall därför anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget, samt till SmI.

Hans Fredlund och Torbjörn Norén.
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av dem fick jag tag på när han var ute och 
cyklade, en annan i sin bil och en tredje på 
en pub i Stockholm, berättar Hans.

Samtliga fick ta sig direkt till närmaste 
öppna akutmottagning. Hans tog kontakt 
med dessa mottagningar och förklarade läget.

– Det lyckades – alla fick sin profylax!
Helgen ägnades sedan åt möten med de 

nationella och lokala myndigheterna.
– Det var viktigt att sammanställa och 

sprida information till alla mottagningar 
inom sjukvården. Skulle någon insjukna var 
det viktigt att de omedelbart skulle komma 
till infektionskliniken.

Dessutom diskuterades den information 
man skulle ge i media.

– Medierna var något sena, eftersom 
händelserna i Norge – som ägt rum samma 
fredag – hade tagit stor del av deras upp-
märksamhet. Men på söndagen hade de för-
stått vad som inträffat, och då fick vi svara 
på många frågor, säger Hans.

Bakterier övergår till sporer
Nästa fråga på Hans och Torbjörns dagord-
ning var att reda ut var utbrottet kom ifrån.

– Korna som drabbades var köttdjur – 
de mjölkades alltså inte. Det visade sig att 
de gick på ett nytt bete som inte använts 
tidigare. Där fanns en bäck, där det nyligen 
hade grävts. Man misstänkte att ett kadaver 
långt tidigare hade begravts på denna plats, 
och att det var en ko som dött av antrax, 
fortsätter Hans.

En äldre herre som bodde i grannskapet 
trodde sig minnas att man begravt en död 
ko just på denna plats någon gång under 
tidigt 40-tal. Det är känt att antraxsporer 
kan överleva i mer än 100 år i marken.

– Bakterierna övergår till sporer om de 
inte har en lämplig tillväxtmiljö. Om man 
gräver upp dem får korna som idag betar 
på platsen i sig både bakterier och sporer, 
förklarar Torbjörn.

Epizootilagen
Kor som infekteras insjuknar och dör väldigt 
snabbt.

– Det vanligaste är att bonden hittar en 
död ko. Man hinner inte konstatera att det 
är något fel på djuret, fortsätter han.

För djur gäller den s.k. epizootilagen, 
som helt enkelt är djurens motsvarighet till 
smittskyddslagen.

– Det är Jordbruksverket som är exekutiv 
myndighet för epizootilagen – länsstyrelsen 
är den lokala myndighet som sedan hanterar 
besluten, säger Torbjörn.

Man undersökte jorden på betet. Totalt 
tog man 160 prover – men det var bara i den 
misstänkta antraxgraven från 40-talet som 
man hittade några sporer.

nytt fall vecka 2
Redan den första veckan hade man ett infor-
mationsmöte för de kringboende. Ett 60-tal 
personer – lantbrukare m.fl. – kom. 

Veckan efter dog ytterligare en ko i antrax 
– denna gång hos en granne nedströms. Den 
troliga smittvägen var vattendraget.

– Det var anmärkningsvärt, och vållade 
misstro till den information vi hade gett 
de kringboende – vi hade ju sagt att smitta 
endast kunde spridas vid kontakt, säger 
Hans.

Han fortsätter med att förklara att de 
idag tolkar det så att det blev en mycket 
stor koncentration i ytvattnet just när man 
hade bökat i graven och att, med maximal 
otur, bakterien hade lyckats spridit sig. 

– En ko dricker mellan 50 och 100 liter 
vatten om dagen, tillägger han.

Man tog ett stort antal vattenprover, men 
inga av dessa visade sig vara positiva.

Torbjörn och Hans förklarar också att 
de brev som år 2001 spreds med antraxspo-
rer i den internationellt uppmärksammade 
terrorhandlingen i USA, innehöll militärt 
modifierade sporer. Modifierade på så sätt 
att de skulle kunna spridas via luft. 

Två veckors profylax räcker
Hans och Torbjörn berättar att det svenska 
regelverket för att hantera antrax skiljer 
sig från de internationella rekommenda-
tionerna.

– Vi jämförde med de amerikanska, och 
med WHO:s rekommendationer. Båda dessa 
talade om två veckors profylaxbehandling, 
att jämföra med den svenska rekommen-
dationen om åtta veckor. Nu har vi kunnat 
konstatera att det räcker med två veckor, 

så ett efterarbete väntar – att skriva om de 
svenska rekommendationerna, förklarar de.

I efterhand kan de också konstatera att 
ingen människa blev sjuk.

– Vi hade tre fall där vi initialt misstänkte 
det, men det visade sig att det inte var antrax.

Vaccin fick beställas
När Infektionsläkaren är på besök skriver vi 
den 6/9. Vi frågar därför hur situationen 
är i nuläget.

– All antibiotikabehandling av människa 
är avslutad, och ingen har insjuknat, svarar 
Hans.

Även de kor som gått i samma hägn har 
fått antibiotikabehandling, och gården där 
fallen inträffade är spärrad. 

– Några kor har dessutom fått missfall. 
Fostren har visat sig vara smittade – men inte 
kon själv. Samtliga dessa har också avlivats, 
berättar Torbjörn. 

– Samarbetet mellan alla inblandade myn-
digheter under dessa veckor har fungerat bra, 
främst via telefonkonferenser.

Vaccinationen av djur i området har skett 
först nyligen, eftersom vaccin saknades i 
Sverige. Det fick beställas från USA. Karens-
tiden för djur som ska gå till slakt efter vac-
cination är 42 dagar.

Intresset från allmänheten har varit stort, 
och många har ringt med frågor av skiftande 
art.

– Vi har t.ex. fått frågor från oroliga indi-
vider som har ätit fisk fångad i detta vat-
tendrag – en person ringde och var orolig 
för att ha blivit smittad efter att ha lånat 
en mobiltelefon från en av dem som varit i 
kontakt med de döda djuren, berättar Hans.

Ett viktigt besked som de har kunnat ge 
är att inga smittade kor har gått till slakt 
och att de inte använts för att producera 
någon mjölk. 

Hans och Torbjörn avslutar med att för-
klara att uppståndelsen nu har lugnat ner sig.

PER lunDBlAD

Det är känt att antraxsporer kan överleva i mer än 100 år i marken. Bakterierna 
övergår till sporer om de inte har en lämplig tillväxtmiljö. Om man gräver upp 
dem får korna som idag betar på platsen i sig både bakterier och sporer.
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  Aktuella avhandlingar

Våra yngre kollegor fortsätter att disputera 
flitigt under 2011. I detta nummer av Infek-
tionsläkaren får vi läsa sammanfattningar 
inom så skilda områden som antimyko-
tisk terapi in vitro vid svampinfektioner 
från uppsala, användning av sepsis- och 
meningitmarkören heparinbindande pro-
tein, HBP, för prediktion av svår sepsis 
samt bakteriell meningit i patientmaterial, 
avhandlingen utgår från lund, samt från 
linköping.

Den första avhandlingen kommer 
från den klinik och institution jag 
tillhört under de senaste 28 åren, 

och använder metodologi utvecklad av Inga 
Odenholt samt Elisabeth Löwdin för anti-
biotikastudier in vitro. Denna metod har 
Anders Lignell övertagit för studier angå-
ende antimykotika, vilka utgör ett relativt 
pionjärarbete inom fältet. Tyvärr kan jag 
inte ge ett referat av själva disputationen 
då jag tillbringade dagen på ett svampmöte 
på annan ort. Ämnet är mycket angeläget 
i sken av den ökande risken för svamp-
sjukdom hos patienter med långvarig anti-
biotikabehandling, inte minst på IVA, samt 
hos immunsupprimerade personer. Anders 
har studerat effekten in vitro av amfoteri-
cin B samt vorikonazol givna enskilt eller 
konsekutivt. En viss försiktighet med att 
använda vorikonazol följt av amfotericin B 
bör beaktas då effekten av amfotericin B 
blir sämre än förväntat efter föregående 
vorikonazoltillförsel. Sannolikt bör man även 
undvika samtidig tillförsel av vorikonazol och 
amfotericin B då effekten i denna studie 
inte förbättrades genom samtidig vorico-
nazol och amfotericin B-tillförsel än med 
amfotericin B ensamt.

Inom området borreliaforskning har under 
året presenterats en avhandling i föregå-
ende nummer av Infektionsläkaren, och 
nu kommer sammanfattningen av Johanna 
Sjöwalls avhandling ”Clinical and immuno-
logical aspects of Lyme borreliosis” vilken 
framlades den 6 maj i Linköping. 

Avhandlingen visar på vilket immun-
svar som genereras mot B. burgdorferi 
hos människa, betydelsen av detta för 
det kliniska utfallet samt persisterande 
symtom efter antibiotikabehandling såväl 
ur kliniskt, immunologiskt som diagnos-
tiskt perspektiv. Sammanlagt studerades 

125 vuxna åländska patienter med olika 
manifestationer av borrelios och 23 friska 
kontrollpersoner. Det även på heltid bedrivna 
avhandlingsarbetet innefattar laborativa 
experiment, kliniska studier, läkemedels-
prövning samt radiologisk diagnostik, och 
ger ytterligare kunskap till detta för oss 
i Sverige högaktuella ämne så här års. 
Glädjande har Johanna genom sina resul-
tat givit stöd för att det inte lönar sig med 
upprepade doxycyklinbehandlingar, så vi 
kan fortsättningsvis behandla enligt denna 
princip med ytterligare vetenskapligt stöd.

Att avgöra när en patient är så svårt sjuk 
att intensivvård är essentiell kan vara svårt. 
Adam Linder har utnyttjat en känd men 
tidigare inte särskilt väl studerad markör, 
heparinbindande protein, även kallad asy-
locidin, eftersom den föreligger i neutrofila 
granulocyters azurofila granulae och frisätts 
vid aktivering av dessa, således främst 
vid bakteriella infektioner. En intressant 
diskussion förelåg fredagen den 13 maj i 
Lund mellan Bengt Gårdlund från Karolinska, 
Huddinge, och Adam, där jag hade förmånen 
att få delta i betygsnämnden som repre-
sentant från annat universitet, innan jag i 
sommar tillträder som lärare i Helsingborg/
Lund inom infektionsmedicinen. Således 
har jag läst denna avhandling extra noga 
och läsning kan rekommenderas, liksom 
naturligtvis av de andra avhandlingarna. I 
HBP kan vi se fram emot ett möjligt verktyg 
för diagnostik av svår sepsis och bakteriell 

meningit om analysmetoden kan snabbas 
upp, vilket enligt Sydsvenska Dagbladets 
resumé är på gång att utvecklas.

Avslutningsvis vill jag återge ett citat från 
Adams avhandling skrivet i ödmjukhet inför 
den okända kunskap som finns att erövra 
inom medicinen: 

”Doctors are men who prescribe medicines 
of which they know little, to cure diseases of 
which they know less, in humans of whom 
they know nothing”. 
Francois-Marie Arout (Voltaire) 1696-1778.

Dock får man, genom bl.a. alla de 
avhandlingar som framlägges bara inom 
infektionsmedicinen men i ödmjuk visshet 
om att gigantiskt stora fält ännu är outfors-
kade, dementera att vi inte vet mycket – vi 
vet mycket mer än vad man visste på 1700-
talet, och till denna kunskap läggs härmed 
ny. En ytterligare dementi är att doktorer 
är män: tack och lov numera: Doctors are 
not men, but also women... och därmed har 
historien radikalt förändrats, vilket jag som 
kvinnlig doktor, fallen efter en kvinnlig doktor, 
inte kan låta bli att framhålla. Likaså har 
vi i detta nr ett avhandlingsreferat av en 
kvinnlig medicine doktor liksom av tvenne 
män. Till lycka med att fortsätta dementera 
Voltaire, och låt oss fortsätta lära känna och 
förstå våra medmänniskor, arbetskamrater 
och patienter!

CECIlIA RYDén

nya avhandlingar inom 
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nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen  

välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Maria Tydén, Västerås
Åsa Wihlborg, Borås

Elisabeth Karlsson, Umeå
Agnar Bjarnason, Göteborg

Nikolaos Alexandropoulos, Växjö
David Ekqvist, Linköping

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2011-08-31.
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Svenska Infektionsläkarföreningen
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Hans.Norrgren@med.lu.se
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  Aktuella avhandlingar

Anders Lignell

Sedan 2006 är jag avdelningsläkare på Akade-
miska sjukhuset i Uppsala. Intresset för spe-
cialiteten väcktes under grundutbildningen 
i Uppsala och efter examen hösten 1999 och 
AT i Örebro återvände jag till Uppsala och 
infektionskliniken. Förutom att jag trivs 
med en kombination av kliniskt arbete och 
forskning tycker jag också att det är väldigt 
stimulerande med undervisning av blivande 
läkare. Jag har nyligen tagit över stafettpinnen 
som klinikens ST-studierektor. Fritiden spen-
derar jag gärna ute i naturen med familjen 
bestående av hustru och två döttrar, 4 och 
7 år gamla. Därtill ägnas en hel del tid åt 
träning då jag har ett brinnande intresse för 
löpning och längdskidåkning.

ntalet patienter som drabbas av inva-
siva svampinfektioner har ökat under 
de senaste decennierna. Det beror 

huvudsakligen på den medicinska utveck-
lingen med allt fler individer med riskfak-
torer att drabbas av svampinfektioner. Trots 
flera verksamma läkemedel är dödligheten 
hög. Med anledning av ökad incidens av 
invasiva svampinfektioner och hög mortali-
tet har intresset väckts att behandla patienter 
med invasiv svampinfektion med en kombi-
nation av läkemedel. Det är naturligtvis inte 
givet att flera läkemedel resulterar i en bättre 
effekt än behandling med ett preparat. Det 
är således viktigt att undersöka effekten av 
kombinationsbehandling innan det används 
för behandling av patienter. Läkemedels-
studier på patienter med invasiva svampin-
fektioner är dock komplicerade att genom-
föra. Med anledning av detta utvecklades 
en in vitro-modell med syfte att efterlikna 
en svampinfektion i blodet hos människa 
för att studera effekten av två läkemedel i 
kombination mot Candida vilken är den 
svamp som oftast orsakar invasiv svampin-
fektion. I modellen som är en utveckling 
av kollegan och bihandledaren Elisabeth 
Löwdins kinetikmodell kan olika läkemedels 
farmakokinetiska förlopp simuleras.

I avhandlingens tre inledande delarbeten 
testades svampläkemedlen vorikonazol och 
amfotericin B ensamt eller i kombination 
mot Candida. Vorikonazol ensamt hade 
i modellen en fungistatisk effekt medan 
amfotericin B hade en fungicid effekt mot 
Candida. Tillfördes läkemedlen samtidigt 
resulterade det i en effekt jämförbar med 
effekten när amfotericin B gavs ensamt. Till-
fördes vorikonazol ensamt under försökens 
första timmar och amfotericin B tillfördes 
därefter, hämmades den fungicida effekten 
av amfotericin B och effekten blev då endast 
fungistatisk. En hämning av amfotericin B 
sågs för samtliga Candida-arter som stu-
derades såsom C. albicans, C. glabrata och 
C. krusei även när svampen hade en ned-
satt känslighet för vorikonazol. Resultaten 
talar för att man bör vara försiktig med att 
använda vorikonazol följt av amfotericin 
B då effekten av amfotericin B blir sämre 
än förväntat men sannolikt även undvika 
samtidig tillförsel av vorikonazol och amfo-
tericin B då effekten inte blev bättre än med 
amfotericin B ensamt.

Läkemedel binder till proteiner i blodet 
i varierande grad. Det är allmänt accepterat 
att endast den obundna andelen av ett läke-

medel är aktiv vilket beror på att proteinerna 
är för stora för att passera genom vävnader 
eller över cellmembran. I avhandlingens 
fjärde delarbete undersöktes effekten av 
posakonazol som är ett svampläkemedel 
med mycket hög proteinbindningsgrad mot 
Candida. Experimenten utfördes i serum 
från blodgivare och i odlingsmedium utan 
proteiner. Vi fann en betydligt större effekt 
av posakonazol mot Candida i serum än 
med motsvarande fri fraktion av posako-
nazol i proteinfritt medium. En förklaring 
till effekten med posakonazol i serum trots 
mycket låga nivåer av obundet läkemedel 
är att posakonazol möjligen binder starkare 
till målenzymet i svampen än till proteiner i 
serum. När läkemedlet då binder till recep-
torn i svampen frigörs posakonazol successivt 
från proteinmolekylerna och mer läkemedel 
finns tillgängligt. Resultaten talar för att 
proteinbindningsgraden för ett läkemedel 
inte alltid kan användas tillsammans med 
MIC-värden och serumkoncentrationer hos 
patienter för att uppskatta dess effekt. Far-
makodynamiska studier av antimikrobiella 
preparat i serum, särskilt av höggradigt pro-
teinbundna läkemedel, kan då ge ytterligare 
information.

Farmakodynamiska studier av svamp-
läkemedel mot Candida-infektioner
AnDERS lIGnEll
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Handledare: Professor Jan Sjölin och medicine doktor Elisabeth Löwdin
Disputationsdatum: 2011-01-29
Länk till avhandlingen: 
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2%3A374279

Swedish–Ethiopian Course in 
Tropical Infectious Diseases

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 21/11–16/12 2011 
Studieresa till Etiopien 14/1–29/1 2012. 

Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1–v3).
Kursledare är Urban Hellgren och Lars Lindquist

Kursspråk engelska, Sista anmälningsdag 18/9 2011
Kursen är IPULS granskad och godkänd (20110139)

För mer info: www.ipuls.se, www.tropcourse.se
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Johanna Sjöwall

Efter termin 6 på läkarutbildningen gick jag 
en ettårig Masterutbildning inom Biomedi-
cinska Forskarskolan vid Hälsouniversitetet 
i Linköping. Det var under detta år jag kom 
i kontakt med mina tre handledare Pia Fors-
berg, Christina Ekerfelt och Jan Ernerudh 
samt ”Borrelia-gruppen”, i vilken forskning 
om immunologiska, mikrobiologiska och 
epidemiologiska aspekter av Lyme borre-
lios (LB) redan pågick sedan många år. Jag 
blev tidigt intresserad av det faktum att det 
kliniska förloppet och utfallet av behandlad 
LB skiljer sig mellan individer och särskilt 
av immunsystemets betydelse för optimal 
utläkning av LB. Under en månad forskade 
jag på Professor Ralph M Steinmans laborato-
rium vid Rockefeller University, Manhattan, 
New York, och lärde mig odla dendritiska 
celler. Metoden tillämpade jag sedan i mitt 
examensarbete på läkarutbildningen, i vilket 
jag studerade skillnader i Borrelia-inducerad 
cytokinproduktion i dendritiska celler från 
patienter med olika kliniska utfall av behand-
lad LB. Efter läkarexamen fortsatte jag heltid 
med mitt forskningsprojekt under två års tid, 
och därefter deltid under forskar-AT samt 
under de första tre åren av ST vid Infektions-
kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping. 

Jag är 34 år, gift och har två barn (5 resp. 
3 år gamla).

Borrelios är den vanligaste fästing-
burna infektionen på norra halv-
klotet. Infektionen orsakas av spi-

ralformade bakterier med samlingsnamnet 
Borrelia (B.) burgdorferi sensu lato. Infek-
tionen förknippas med ett flertal kliniska 
manifestationer, varav erythema migrans 
(EM) och neuroborrelios (NB) är de van-
ligast förekommande i Europa. Prognosen 
efter antibiotikabehandling är i allmänhet 
god, trots att en del patienter besväras av 
kvarstående fysiska och psykiska symtom 
med varierande varaktighet. Symtomen orsa-
kar lidande hos patienterna, sjukfrånvaro 
och kostnader för sjukvård och samhälle. 
Dessutom saknas diagnostiska och terapeu-
tiska riktlinjer för handläggning av denna 

patientgrupp. Orsaken till de persisterande 
symtomen är ofullständigt känd. Flera fakto-
rer påverkar troligen det kliniska utfallet av 
borrelios, till exempel det tidiga samspelet 
mellan värdens immunsvar och B. burgdor-
feri, bakteriens genotyp, antibiotikabehand-
ling samt värdens sårbarhet. 

Syftet med avhandlingsarbetet var att 
undersöka vilket immunsvar som genereras 
mot B. burgdorferi hos människa, dess bety-
delse för det kliniska utfallet av infektionen 
samt att studera företeelsen av persisterande 
symtom efter antibiotikabehandling ur ett 
kliniskt, immunologiskt och diagnostiskt 
perspektiv. Sammanlagt studerades 125 
vuxna patienter med olika kliniska mani-
festationer och utfall av borrelios samt 
23 friska kontroller. Avhandlingsarbetet 
har innefattat både laborativa experiment, 
kliniska studier, läkemedelsprövning samt 
radiologisk diagnostik. 

En prospektiv studie av patienter med EM på 
Åland, Finland, bekräftade att den kliniska 
prognosen överlag är god efter antibiotikabe-
handling och att B. afzelii är den vanligaste 
genotypen som orsakar EM i Norden. 8 
procent av patienterna hade dock kvarstå-
ende besvär av smärta i rörelseapparaten, 
artralgier, känselstörningar och trötthet – 
utan kliniska fynd av disseminerad infektion 
– mer än ett halvår efter avslutad antibio-
tikabehandling. Dessa patienter uppvisade 
tidigt ett sänkt uttryck av inflammatoriska, 
Th1-viktade (IFN-γ och IL-12p70) signal-
substanser i EM hudbiopsier, vilket stödjer 
hypotesen att ett tidigt inflammatoriskt 
immunsvar mot B. burgdorferi är viktigt 
för att infektionen skall läka ut utan per-
sisterande symtom. Inget samband mellan 
kliniska karakteristika, allergisk benägenhet, 
B. burgdorferi-genotyp eller antikroppsbild-
ning och kvarstående besvär kunde däremot 
ses (Arbete I).

Vissa individer har ett asymtomatiskt 
(subkliniskt) sjukdomsförlopp vid borrelios; 
detta är mycket intressant ur ett kliniskt och 
immunologiskt perspektiv. Dessa individer 
visade sig ha ett ökat medfött, inflamma-
toriskt, Th1-viktat (TNF och IL-12p70) 
immunsvar mot levande B. garinii-bakterier, 
genererat av autologa dendritiska celler och 
helblodsceller, vid jämförelse med patien-
ter med subakut NB och friska kontroller 
(Arbete II). 

I en randomiserad, placebo-kontrollerad 
läkemedelsprövning (cross-over) kunde vi 
inte påvisa någon doxycyklin-medierad för-
bättring av vare sig objektiva neurologiska 
fynd, subjektiva symtom eller livskvalité 
hos patienter med kvarstående besvär mer 
än ett halvår efter antibiotikabehandlad 
NB. Doxycyklin hade heller ingen signi-
fikant systemisk inverkan på immunsvaret 
(Arbete III).

Magnetkameraundersökning av hjärnan 
hos patienter med kvarstående besvär mer 
än ett halvår efter antibiotikabehandlad 
NB visade endast ospecifika förändringar i 
vit substans och basala ganglier, vilka kor-
relerade med ålder, men däremot inte med 
symtomvaraktighet (Arbete IV).

Sammanfattningsvis visar avhandlingen på 
ett samband mellan tidigt immunsvar mot 
B. burgdoferi sensu lato och kliniskt utfall av 
borrelios. Orsaken till att långvarig konvale-
scens drabbar vissa individer kvarstår okänd 
och behöver studeras ytterligare. Resultaten 
visar dock att upprepad doxycyklinbehand-
ling av kvarstående besvär efter genom-
gången NB inte har någon gynnsam effekt. 
Magnetkameraundersökning av hjärnan 
visade sig varken underlätta diagnostiken 
av eller ge en förklaring till de långvariga 
besvären.

Clinical and Immunological Aspects 
of Lyme Borreliosis
JoHAnnA SJöWAll
Avdelningen för Infektionsmedicin och Klinisk Immunologi, 
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Hälsouniversitetet, Linköping
Verksam vid Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Linköping

Disputation 6 maj 2011, Hälsouniversitetet, Linköping
Opponent: Docent Jarmo Oksi, Avdelningen för Medicin, Åbo Universitetssjukhus, Finland
Huvudhandledare: Professor Pia Forsberg
Bihandledare: Professor Christina Ekerfelt och Professor Jan Ernerudh
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Heparin-bindande protein (HBP) är 
ett multifunktionellt protein som 
är lagrat både i primära (azurofila) 

granula och sekretoriska vesikler hos neu-
trofiler. HBP har visats vara antimikrobiellt, 
monocytaktiverande och kunna inducera 
vaskulärt läckage. Proteinet frisätts från 
sekretoriska vesikler redan när neutrofilen 
kommer i kontakt med endotelet, vilket 
möjliggör extravasering av blodkroppar. 
Även bakteriestrukturer kan orsaka HBP-
frisättning via aktivering av β2-integrin 
receptorn hos neutrofiler och vilket leder 
till ett kraftfullt kapillärläckage i djurmodell. 

Avhandlingsarbetena innefattar trevliga 
samarbeten med kollegor från infektions-
klinikerna i Göteborg och Huddinge. Sam-
manfattningsvis har vi visat att förhöjda 
HBP-nivåer verkar vara en tidig och bra 
markör för att identifiera febrila patienter 
på akutmottagningen som löper risk att 
utveckla allvarlig sepsis med cirkulations-
påverkan. Möjligtvis kan också konsekutiva 
HBP-analyser vara av värde för att bedöma 
prognos och behandlingseffekt hos patienter 
med chock som vårdas på IVA. Vi har också 
funnit att HBP är frisatt i likvor vid bakte-

Adam Linder

Jag är 43 år, bor i Lund tillsammans med 
Maja och barnen Bianca (10 år) och Albert 
(7 år). Bollsport, men även olika former 
av alpinism som skidåkning och klättring 
intresserar jag mig för på fritiden. Jag tycker 
om 60-70-talsmusik och spelar gitarr i infek-
tionsklinikens ”husband”, Toxic Shock Band. 
Under medicinstudierna i Lund 1991–96 fick 
jag tidigt ett intresse för mikrobiologi och 
infektionssjukdomar. Jag började vikariera 
på infektionskliniken i Malmö och fick ST 
på infektionskliniken i Lund 2000. Jag blev 
färdig infektionsspecialist 2004 och blev 
inlockad i forskningen 2005 av mina kollegor 
och sedermera handledare Per Åkesson, Bertil 
Christensson och vår professor Lars Björck. 
Snabbt blev forskningen fokuserad på det 
”heparin-bindande proteinet” (HBP) och 
dess roll vid allvarliga bakteriella infektioner, 
vilket också blev titeln på avhandlingen som 
försvarades fredagen den 13 maj i år med 
Bengt Gårdlund som opponent.

Studies on heparin-binding protein 
in bacterial infections 
ADAm lInDER
Skånes Universitetssjukhus, Lund

riell meningit vilket skulle kunna bidra till 
att skärpa akutdiagnostiken vid denna frå-
geställning. Vi analyserade även hudbiopsier 
från sjukt och friskt ben hos patienter med 
erysipelas. Grupp A streptokocker kunde 
påvisas i över 90% av fallen och vi fann 
tecken till att både HBP och bradykinin 
är frisatt i den inflammerade huden vilket 
kan ha patofysiologisk betydelse för den 
kraftfulla inflammatoriska reaktionen vid 
rosfeber.

Vi försöker nu genomföra en multicenter-
studie för att se om HBP verkligen är bättre 
än tillgängliga markörer på att tidigt identi-
fiera vilka patienter med infektion som löper 
risk att utveckla allvarlig sepsis. I samarbete 
med infektions- och akutkliniker i Lund, 
Malmö, Jönköping, Linköping, Örebro, 
Skövde samt Cooper Hospital i Camden, 
New Jersey strävar vi efter att inkludera 
ca 1000 patienter som söker akut p.g.a. 
misstänkt infektion. Studien har kommit 
igång på några platser och förhoppningsvis 
kan den slutföras under hösten. I samarbete 
med kollegor från Israel och Canada plane-
rar vi också att utvärdera värdet av HBP-
diagnostik vid sepsis och meningit hos barn.

Inbjudan till Ungt forum
Vid manusstopp var ämnet ännu inte klart. 

Ämne samt mer information hittar du på hemsidan.

Tid: Tisdagen 29 nov 2011 kl 13-17.

Plats: Norrbacka/Rehabsalen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Kostnad: 700 kr vilket inkluderar kursavgift, eftermiddagsfika samt middag på kvällen.

Anmälan senast 8 november via anmälningsblankett på hemsidan www.infektion.net

Alla ST-läkare som är medlemmar i svenska infektionsläkarföreningen är välkomna!
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte svenska Infektionsläkarföreningen

Medicinarberget, Göteborg 11 maj 2011

Närvarande: Jan Källman (ordf), Anders Johansson, Hans Norrgren, Kristina Cardell, Stephan Stenmark, 
Jonas Sundén-Cullberg, Torsten Holmdahl, Maria Werner 

§ 1 
Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§ 2
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Anders Johansson.

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
16/3 -11 granskades och godkändes. 

§ 5 
Ordförandes ärenden J.K. 
Beslut att utse Gunilla Levander, Infektions-
kliniken i Karlskrona, till RAF-stipendiat 
för 2011–2012.

Rapport från Läkarförbundets represen-
tantskap för specialitetsföreningarna 30/3 
2011.

Fortsatt dialog med Socialstyrelsen om 
namnbytet på specialiteten.

Fortsatt diskussion om avtalet med SCJD. 
Frågan tas upp på dagens medlemsmöte i 
samband med Vårmötet.

SSAC byter namn till NSCMID. SILF 
och FMM får enas om gemensam nomine-
ring till styrelsen från Sverige. Mandatperiod 
på tre år. Fem ledamöter från de nordiska 
länderna väljs på detta sätt, övriga fem leda-
möter väljs av medlemmarna i NSCMID.

Inbjudan från Annika Linde på SMI om 
att nominera en referensperson i arbetet med 
pågående revision av smittskyddsanmäl-
ningsblanketterna i Sminet. Rolf Jungelius, 
Borås, nomineras.

Information om ny stor satsning från 
Vinnova klinisk behandlingsforskning.

§ 6 
Skriftlig rapport från facklige sekreteraren 
S.S. 
Diskussion om utvecklingen av relationen 
mellan Strama och SMI. Ett nätverk av de 
lokala Stramagrupperna kommer att bildas i 
anslutning till Stramadagen 25 maj. Domä-
nen www.strama.se kommer att finnas kvar.

§ 7 
Rapport från vetenskaplige sekr. A.J.
Inkommande remiss: Redovisning av ett 
flertal remisser som vi inte valt att besvara.

Utgående remiss: Kunskapsunderlag för 
vaccination mot Hepatit B, besvarad av 
Gunnar Norkrans.

Riksstämman 2011 hålls i Stockholm 
30/11–2/12.

Genomgång av preliminärt program, 
fastställs 27/5.

Deadline för postrar och fria föredrag 
26/8.

§ 8 
Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Fortbildningsmötet på Vår Gård i Saltsjö-
baden 23–25/5. Tema om kirurgiska infek-
tioner. Kursen är fulltecknad, återkommer 
nästa år.

Inbjudan till höstutbildningen i oktober 
om tuberkulos kommer ut med Infektions-
läkaren 2/11 och på hemsidan.

Rapport från mötet 31/3 i Nätverket 
för fortbildningsfrågor inom SLF. Pågår 
en inventering om vilka utbildningar som 
arbetsgivarna och specialitetsföreningarna 
erbjuder.

§ 9 
Rapport från skattmästaren H.N.
Presenterade aktuellt bokslut.

Som nya ordinarie medlemmar i fören-
ingen antogs: 

Elisabet Skoog, ST läkare Inf klin Falu 
Lasarett Falun; Arsène Nzobandora, ST 
läkare Inf klin Akademiska Sjukhuset Upp-
sala; Amelie Magnander, ST läkare Inf 
klin Linköpings Universitetssjukhus; Mats 
Lindeborg, ST läkare Inf klin Akademiska 
Sjukhuset Uppsala; Anders Krifors, ST 
läkare Inf klin Västerås Lasarett Västerås; 
Jon Wetterberg, ST läkare Inf klin Gävle 
sjukhus Gävle; Aurita Juceviciene, Infek-
tionsspecialist Inf klin, NÄL Trollhättan; 
Nils Block, ST läkare, Västerås Lasarett 
Västerås.

Som nya associerade medlemmar i fören-
ingen antogs: ingen.

§ 10 
Styrelsemöte i Göran Sterners 
resestipendiefond 
Årets resestipendium på 10 000 kr utdelas 
till Simon Athlin, Örebro i samband med 
medlemsmötet på vårmötet idag.

§ 11 
Redaktörens ärenden K.C. 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 3/11.

Deadline nr 3: 7/9 2011, nr 4: 11/10.

§ 12 
Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister 
T.H.
Programgrupper, det nu planerade revisio-
nerna kommer att rymmas inom nuvarande 
resurser.

Kvalitetsregister, ekonomin är i hamn, 
planering för ny säker inloggning.

Hemsidan, ”Quiz” har startat och är 
mycket uppskattat.

§ 13 
Övriga frågor
Genomgång av styrelsen information på 
dagens medlemsmöte.

Genomgång av ämnen som ska diskuteras 
på höstens styrelseinternat. 

§ 14
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark
Sekreterare

Jan Källman
Ordförande

Anders Johansson
Protokolljusterare
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Kallelse till
ordinarie årsmöte för Svenska 

Infektionsläkarföreningen

Torsdagen den 1 december 2011 kl.12.00–13.00. 
Stockholmsmässan, Älvsjö 

Vid mötet serveras en enklare lunch

Dagordning

1.	 Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av protokolljusterare.

5. Godkännande av kallelseförfarandet.

6. Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.

7. Information från styrelsen

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011.

9. Rapport från skattmästaren.

10. Val.
• Styrelsen: Ordförande (2 år), 

Vetenskaplig sekreterare (2 år),  
en övriga ledamöter (2 år).

• Revisorer för verksamhetsåret 2011-2012: 
2 ordinarie, 1 suppleant.

• Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 
1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.

• Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i 
Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.

• Val av 1 ledamot till valberedningen

11. Fastställande av årsavgift för 2012.

12. Verksamheten år 2012.

13. Övriga frågor.

14. Mötets avslutande.

Välkomna! 
Stephan Stenmark, facklig sekreterare

ANNONS
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§ Protokoll fört vid medlemsmöte svenska Infektionsläkarföreningen

Medicinarberget, Göteborg 11 maj 2011

Närvarande: Jan Källman (ordf), Anders Johansson, Hans Norrgren, Kristina Cardell, Stephan Stenmark, 
Jonas Sundén-Cullberg, Torsten Holmdahl, 35 medlemmar 

§ 1
Jan Källman öppnade mötet. 

§ 2
Till mötesordförande valdes Jan Källman. 

§ 3
Till mötessekreterare valdes Stephan Sten-
mark.

§ 4 
Till protokolljusterare valdes Gisela Otto 
och Tönnes Eilard. 

§ 5
Dagordningen godkändes och fastställdes 

§ 6 Information från styrelsen: 
Jan Källman informerade om arbetet med 
namnbytet på vår specialitet. Vi benämns 
sedan några år Infektionsmedicin men vi 
verkar för ett byte till Infektionssjukdomar. 
Redovisning av några besvarade remisser 
och informeration om att SCJID övergår 
till enbart elektronisk tidning där medlem-
marna även fortsättningsvis får den som en 
del av medlemskapet.

Uppmuntrade alla att även bli medlem-
mar i Svenska Läkaresällskapet.

Anders Johansson informerade om pro-
grammet till Riksstämman 30/11–2/12 
2011. Deadline för abstracts är 26/8.

Ben de Pauw har bjudits in att hålla 
Justus Ström-föreläsningen på temat inva-
siva svampinfektioner.

Stephan Stenmark informerade om bil-
dandet av Stramanätverket, en sammanslut-
ning av de lokala Stramagrupperna i landet. 
En av uppgifterna är att hemsidan www.
strama.se ska kunna fortsätta att fungera 
i framtiden trots att nationella Strama nu 
ligger inom SMI.

Jonas Sundén-Cullberg informerade om 
fortbildningsmötet på Vår Gård i Saltsjöba-
den 23–25/5. Tema om kirurgiska infektio-
ner. Kursen är fulltecknad och återkommer 
nästa år.

Inbjudan till höstutbildningen om tuber-
kulos 17–19/10 på Ulfsunda slott kommer 
ut med Infektionsläkaren 2/11 och på hem-
sidan. 

Rapport från ett möte 31/3 i Nätverket 
för fortbildningsfrågor inom SLF. Pågår 
en inventering om vilka utbildningar som 
arbetsgivarna och specialitetsföreningarna 
erbjuder. Det ska införas SPUR-liknande 
inspektioner av fortbildningen.

Reklam för Infektions-Quiz på www.
infektion.net.

Kristina Cardell presenterade sig som 
redaktör och uppmuntrar medlemmarna 
till att skicka in bidrag och tips på artiklar 
till tidningen.

Deadline för kommande nummer 2011 
är 7/9 och 11/10.

Torsten Holmdahl informerade om 
genomförda och planerade revisioner av 
programgrupperna. De nu planerade revisio-
nerna kommer att rymmas inom befintliga 
resurser.

Nya säkrare inloggningsrutiner för regist-
ret kommer successivt att införas. Uppma-
nade till hög inmatningsfrekvens i registren. 

§ 7
Hans Norrgren, skattmästare. redovisade 
föreningens bokslut 31/12 2010 samt bok-
slut 31/12 2010 i Göran Sterners resesti-
pendiefond 

§ 8 
Revisionsberättelserna för Infektionsläkar-
föreningen och Göran Sterners resestipen-
diefond gällande verksamhetsåret 2010 
presenterades av revisor Harriet Hogevik. 

Revisorerna förordade ansvarsfrihet för 
styrelsen vilket också beslutades av mötet. 

§ 9
Inga övriga frågor.

§ 10
Ordförande tackade alla mötesdeltagarna 
och avslutade mötet.

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Jan Källman
Ordförande

Gisela Otto
Protokolljusterare
Tönnes Eilard
Protokolljusterare

Världens vackraste ord: i morgon.
Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag mer än hälften av alla människor i Sverige som drabbas  
av cancer. Med mer forskning kan vi rädda ännu fler i framtiden. Ge en gåva enkelt på cancerfonden.se

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

020-59 59 59 | Plusgiro 90 1986-0
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Kongresser & möten 2011/2012

2011
10-14 okt Vaccination av barn, IPulS-kurs 

Stockholm, www.ipuls.se

15-16 okt The lancet / ESCmID Conference on Healthcare-
Associated Infections and Antimicrobial Resistance
Beijing, Kina 
www.esmid.org

17-21 okt Antimikrobiell terapi, IPulS-kurs 
Uppsala, www.ipuls.se

20-okt Höstmöte i Barnläkarföreningens Delförening för 
Barninfektioner 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,  
preliminärtid 10.00-17.00. 
Ämne. Virusinfektioner hos Immunsuprimerade barn. 
Kontaktperson: Christian.Penno@skane.se

26-30 okt The 42nd union World Conference on lung health
Lille, Frankrike 
www.worldlunghealth.org/confLille/

4-8 nov The liver meeting® 2011 -- AASlD’s 62st Annual 
meeting 
San Francisco, USA 
www.aasld.org/lm/Pages/TheLiverMeeting2011.aspx

16-19 nov WSPID 2011, the 7th World Congress of the World 
Society for Pediatric Infectious Diseases  
Melbourne, Australien 
www2.kenes.com/wspid/Pages/Home.aspx 

21 nov  Swedish–Ethiopian Course in Tropical Infectious 
– 16 dec Diseases 

Kursen hålls på Karolinska Huddinge med studieresa 
till Etiopien. IPULS godkänd (nr 20110139).  
Sista anmälningsdag 18/9 –11. www.ipuls.se

29-nov Virologisymposiet – Roche AB 
Stockholm, www.ipuls.se

30 nov  medicinska Riksstämman 2011
– 2 dec – ”Läkekonst i en säkrare vård”

Stockholm, www.svls.se

1-2 dec Carbapenemase-producing Gram-negative microor-
ganisms: Detection, Epidemiology and Therapeutic 
Challanges, ESCmID Postgraduate Education Course
Athen, Grekland, www.escmid.org

5-8 dec Allvarliga infektionsrelaterade sjukdomstillstånd, 
IPULS-kurs, Uppsala, www.ipuls.se

5-9 dec HIV-infektion ur många aspekter, IPulS-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

2012
13-14 jan Innovation in Severe Acute Respiratory Infections 

(SARI), ESCmID Postgraduate Education Course 
Sitges, Spanien, www.escmid.org

24-25 jan Primär immunbrist (PID) steg I, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

26-27 jan Infektioner hos patienter med hematologiska  
maligniteter, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

10-11 feb update on Antibiotic Resistance – from laboratory 
to Clinical Practice, ESCmID Postgraduate  
Education Course 
Al-Ain, Förenade Arabemiraten, www.escmid.org

2-3 mar Problems in the Diagnosis and Treatment of Invasive 
Fungal Infections: Recent Advances in Their mana-
gement, ESCmID Postgraduate Education Course 
Athen, Grekland, www.escmid.org

5-8 mar 19th Conference on Retroviruses and opportunistic 
Infections (CRoI) 
Seattle, USA

11-14 mar International Conference on Emerging Infectious 
Diseases

 Atlanta, USA, www.iceid.org/

12-16 mar Akutmedicin, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

12-13 mar livshotande infektioner, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

12-16 mar mikrobiell patogenes, IPULS-kurs
Skåne, www.ipuls.se

19-23 mar Tuberkulos, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

19-21 mar Preparedness for Emerging Infectious Threats:  
Avoiding outbreaks in Europe, ESCmID Postgraduate 
Education Course 
Marseille, Frankrike 
www.escmid.org

20-23 mar 32th International Symposium of Intensive Care and 
Emergency medicine (ISICEm) 
Bryssel, Belgien 
www.intensive.org

29-31 mar Antimicrobial Stewardship: measuring, Auditing and 
Improving, ESCmID Postgraduate Education Course 
London, England 
www.escmid.org

31 mar-3 apr 22st ECCmID
London, England 
www.congrex.ch/eccmid2012

16-20 apr Sepsis på akutmottagningen och IVA, IPULS-kurs
Östergötland, www.ipuls.se

18-22 apr The International liver Congress™ 2012.  
47th annual meeting of the EASl.
Barcelona, Spanien 
www.easl.eu

25-26 apr Primär immunbrist (PID) steg II, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

8-12 maj 30th Annual meeting of the European society for 
pediatric infectious diseases – ESPID 2012 
Thessaloniki, Grekland 
www2.kenes.com/espid/

21-25 maj Klinisk Tropikmedicin, IPULS-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

28-31 maj Antiviral behandling och monitorering samt diagnostik 
vid HIV, hepatit B och C virus infektion, IPULS-kurs 
Uppsala, www.ipuls.se

4-8 jun Postgraduate Workshop in Clinical Parasitology,  
ESCmID Postgraduate Technical Workshop 
Amsterdam, Nederländerna 
www.escmid.org

6-8 jun 4th northern European Conference 
on Travel medicine 2012
Dublin, Ireland 
www.nectm.com

17-21 sep Akut och kronisk leversjukdom, IPULS-kurs

 Stockholm, www.ipuls.se

22-26 okt Antimikrobiell terapi, IPULS-kurs
Uppsala, www.ipuls.se


