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Nu när hösten definitivt är här så 
håller jag på att återhämta mig 
efter en viruspneumoni. Med en 

efterlängtad utlandssemester på väg att stäl-
las in så famlade jag i badrumsskåpet och 
hittade en ask Doxyferm. Efter en kort inre 
moralisk kris och med skammens rodnad så 
påbörjades egenbehandling utan föregående 
odlingar. Behandlingen var naturligtvis resul-
tatlös eftersom tillståndet var virusorsakat. 
Två veckor innan så hade jag pratat på Apo-
tekarstämman om vikten av ett restriktivt och 
rationellt antibiotikabruk! Det är nog så att 
antibiotikabehandling många gånger påbörjas 
med en stor dos för säkerhets skull, särskilt 
om vi pratar om doktorers egenbehandling.

Höstens mest inspirerande möte inom infek-
tionsläkarföreningen tycker jag är chölmötet. 
I år var glädjande nog alla infektionskliniker 
representerade vilket medförde bra och intres-
santa diskussioner. Den första punkten var 
vår verksamhetsenkät där det efter många 
år av enträget tragglande med produktions-
statistik är sista gången som vi får tillgång 
till verksamhetsenkäten och jag vill tacka Per 
Arneborn för hans insats. I fortsättningen så 
är det upp till den enskilda kliniken att ta 
ställning till medverkan i Nysam för att få 
tillgång till samma information. Vidare så 
var det en återkoppling av hur det fungerar 
med våra kvalitetsregister. Tre problem kan 
identifieras; för det första så är täcknings-
graden inte tillfredsställande när man jämför 
vissa diagnoser i verksamhetsenkäten mot hur 
många av samma diagnos som registrerats i 
kvalitetsregistret. För det andra så måste vi 
få till en fungerande information i form av 
broschyr till patienten som ska registreras. 
Slutligen så är det nästa år skarpt läge när det 
gäller inloggning till våra kvalitetsregister med 
s.k. SITHs-kort. Även om jag stönar över det 
byråkratiska regelverk som datainspektionen 
skapat, så inser jag att vi måste sköta oss för 
att kunna fortsätta ha status som nationellt 
kvalitetsregister vilket är absolut nödvändigt 
ur såväl trovärdighetssynpunkt som ur eko-
nomisk synpunkt.

Christian Giske informerade oss om att 
ESCMID observerships är en möjlighet för 
oss alla att under en begränsad tid om en eller 
ett par veckor kunna auskultera på annan 
infektionsklinik som anmält sig som s.k. col-
laborative center. Exempel på sådana center 

är Oxford, Madrid m.fl. Vill man veta mer så 
rekommenderas läsning på www.ESCMID.org 
Vem blir förste infektionsläkare från Sverige 
att ha deltagit i ett observership? När det 
gäller utbildning så är det ett problem med 
att utbudet av SK-kurser är för litet i förhål-
lande till efterfrågan och Camilla Lorant som 
Sylf-representant uppmanade chölarna att 
fundera på om man kan anordna ytterligare 
kurser. Dessutom kommer vi från styrelsen 
att skriva ett brev till Läkarförbundets utbild-
ningsansvarige för att höra hur förbundet ser 
på problematiken.

När det gäller vaccination mot hepatit B så 
är det en långbänk för att komma till beslut 
vilket Dagens Medicin noterat.

Ett kunskapsunderlag för vaccination mot 
hepatit B presenterades först efter tre år, i 
våras. Silf som remissinstans stödde expert-
gruppens slutsatser. Gruppen konstaterar att 
den strategi som används i Sverige i dag, där 
enbart riskgrupper vaccineras, inte fungerar 
tillräckligt bra.

Alternativet, konstaterar de, är att vaccinera 
alla barn. En hälsoekonomisk analys pekade 
också på att detta skulle vara ekonomiskt för-
delaktig på sikt.

Trots det valde Socialstyrelsen att avvakta 
med beslutet – med hänvisning till att systemet 
för hur vaccinationsprogrammen utformas 
håller på att göras om. Jag anser att det går 
väldigt långsamt, det här vaccinet borde redan 
vara inne i barnvaccinationsprogrammet som 
det är i de flesta andra europeiska länder. I 
förlängningen leder det till att folk löper risk 
att bli smittade i onödan.

Vi ses väl på riksstämman i Stockholm? Vi i 
styrelsen är riktigt stolta över det vetenskapliga 
programmet. Ungt forum precis innan stäm-
man går heller inte av för hackor och handlar 
i år om primär immunbrist.

På återhörande!
   JaN KällmaN 



ANNONS
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Som barn, långt innan jag hade funderat 
på att bli läkare, satt jag hemma i soffan 
och tittade på TV-serien ”Doktorn kan 
komma” tillsammans med mina syskon. 
Vi tyckte att det var superspännande 
– äventyr i ödemarken med flygplan, 
sjukdomar och olyckor. men några mer 
tankar på det programmet hade jag inte 
förrän det var dags att åka till australien 
och bli flygande doktor ”på riktigt”! 

Men, hur hamnade jag här då? 
För ett par år sedan satt jag och 
min man Erik och pratade om 

vad som skulle bli nästa steg i livet. Jag var 
i slutet av min ST-utbildning på infektion 
i Karlstad. Erik jobbade på Exportrådet i 
Oslo och våra fyra barn mellan 2 och 7 år 
gick på skola och dagis. 

Vi ville utomlands och få prova på nya 
förutsättningar och andra kulturer. När vi 
diskuterade fyllde vi på önskelistan med 
att vi ville att barnen skulle få se lite andra 
delar av världen och bli tvåspråkiga med 
svenska och engelska. Med tanke på barnen 
ville vi också låta oroshärdarna vara ifred. 
Med dessa krav blev listan på länder inte 
så lång, och jag satte ganska snabbt igång 
med att googla jobb i Australien. Nästan 
direkt snavade jag över en jobbannons från 
RFDS – Royal Flying Doctor Service med 
en arbetsbeskrivning som lät helt underbar. 
En kombination av akutvård och allmänlä-
karliknande kliniker i byar och däremellan 
flygande doktor.

Jag sökte – och fick jobbet!
Så för snart två år sedan packade vi sex 

stycken av de största väskorna vi kunde hitta 
på Ica Maxi och åkte söderut. Omställningen 
började direkt. Vi åkte mitt i smällkalla vin-
tern och på avresedagen var det 23 minusgra-
der i Karlstad. Ett par dygn i flygplan senare 
landade vi i Perth i västra Australien mitt i 
sommaren, vilket betydde 43 plusgrader. En 
skillnad på 65 grader...

Efter några veckors introduktion på 
RFDS western operations huvudkontor i 
Perth åkte vi vidare till vår nya hemstad – 
Port Hedland.

Port Hedland
Port Hedland ligger på nordvästra ovan-
sidan av Australien. Det är en stor hamn 

som framförallt exporterar järnmalm till 
Kina, Japan och Korea. I ton räknat är det 
Australiens största exporthamn och båtarna 
som kommer och går är gigantiska. Staden 
är dock inte lika gigantisk, snarare ganska 
okänd. Lonely planet beskrev staden på sin 
hemsida som ”en samling låga, fula hus 
med ett tunt lager rött damm på”. Nu är 
stan i rättvisans namn lite mer än så, och 
den växer snabbt i takt med råvaruboomen. 
Så snabbt att alla inte får plats. Själva Port 
Hedland är ett avlångt stycke land som 
när det blir högvatten förvandlas till en ö. 
Tidvattnet här är ungefär sju meter. För att 
få plats med all personal som gruvbolagen 
behöver anlade man för ett antal år sedan 
en andra stadskärna två mil in i landet som 
heter South Hedland.

Den stora anledningen till att man la 
South Hedland två mil in i landet är att 
cykloner, som det är säsong för varje år 
mellan november och april, kan trycka upp 
en rejäl våg framför sig. Skulle cyklonen 
och vågen nå land när det är högvatten blir 
det rejäl översvämning – och två mil var ett 
lämpligt säkerhetsavstånd. 

Det gör att det finns två ”centrum”. I 
Port Hedland finns post och banker och 
en livsmedelsaffär, men inte så mycket mer. 
South Hedland som har vuxit om i storlek 

Familjen – Johan, Marcus, Jennie och 
Daniel på trappan.

Port Hedland ligger på nordvästra 
ovansidan av Australien.

Artikelförfattaren Catarina Widing i sitt arbete som flygande doktor i Australien.
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har också en K-Mart, McDonalds och ett 
nyöppnat Subway.

Vi bor i Port Hedland. Barnen går i den 
statliga skolan och flygplatsen ligger en mil 
bort, mittemellan Port och South Hedland. 

När det gäller turistattraktioner är det 
begränsat. Många tittar på gruvindustrin 
och hamnen. Här finns också en stor industri 
som gör salt av havsvattnet. Att det är lyckat 
beror förstås på vädret. Bortsett från en och 
annan cyklon och något udda åskväder är det 
sol året om. Vinter är som svensk sommar 
när den är som bäst, med 25–30 grader varje 
dag. På sommaren är det varmt, de varmaste 
månaderna är det som regel över 40 grader 
varje dag och på natten svalare men fortfa-
rande över 30 grader. Vår egen favorit är stans 
pool, som har både en 50-metersbassäng, en 
hoppbassäng och en barnbassäng.

RFDS
Royal Flying Doctor Service (RFDS) grun-
dades på 30-talet av pastor John Flynn som 
hade en vision av att kunna ge medicinsk 
hjälp till folk långt utanför städerna. Detta 
gjorde man på två sätt – med flygplan och 
med radio. Flygplanen kunde ta doktorn ut 
till byarna och ta med en patient tillbaka till 
något större sjukhus. Via radion kunde man 
ge råd. Efter ett tag kom man på idén att 
placera en låda med väl valda och numrerade 
mediciner vid radiostationen, och doktorn 
kunde sedan ordinera nummer si eller så för 
olika sjukdomar. Båda dessa system används 
än idag, även om radions roll mer och mer 
har tagits över av satellittelefoner och vanliga 
telefoner.

Från en blygsam start har RFDS vuxit. 
Efter ett par namnbyten hette organisatio-
nen Flying Doctor Service på 60-talet när 
det brittiska kungahuset gav organisationen 
tillstånd att lägga till ”Royal” till namnet.
RFDS finns över hela Australien, men varje 

delstat arbetar ganska autonomt. RFDS i 
västra Australien har fem baser med 16 flyg-
plan och totalt drygt 100 personer anställda. 
Port Hedland i Pilbara (nordvästra Austra-
lien) har 17 anställda varav fyra är doktorer.
RFDS är en ”not for profit”-organisation, 
dvs. den får inte gå med vinst. Den finan-
sieras till ca 70% med statliga bidrag och 
resten samlas in lokalt och sponsras av de 
stora gruvbolagen.

Jobbet
Arbetet som doktor på RFDS bas i Port 
Hedland är ofta slitigt men extremt varierat. 
Väldigt ofta jobbar jag utanför min komfort-
zon, och det är ju skrämmande men också 
stimulerande.

Vi är för närvarande fyra doktorer som 
delar på ett schema där vi täcker jour 24 
timmar om dygnet och besöker tre olika 
byar där vi har vårdcentralsliknande kliniker 
varje vecka. 

Telemedicin
Företag och privatpersoner kan hyra RFDS 
”Medical Chest” för en låg summa per år. 
Det är en stor låda som innehåller allt från 
antibiotika till kortisonkräm, från morfin 
till förbandsmaterial. Som lådinnehavare 
får man nya mediciner när de gamla går ut 
och har fri tillgång till telefonrådgivning. 

Lådan har förändrats en hel del under 
årens gång, men generellt kan jag behandla 
det mesta av det som är akut med det som 
finns i lådan. En vanlig dag som jour får jag 
mellan 5 och 15 samtal. Ofta är det infektio-
ner av olika slag, men även mer krångliga 
saker som ormbett, hudutslag och oklar 
feber. Ibland är det otroligt svårt att få fram 
vad bekymret egentligen är, och jag ska glatt 

erkänna att jag i början hade svårt både att 
förstå och förklara på engelska. Det är en sak 
i sjukhusmiljö och en helt annan över tele-
fon. Vad heter egentligen ljumsken/under 
bröstbenet/strålar smärtan ut i bakhuvudet/
hur fungerar magen på lättförståelig engel-
ska? Lägg på detta lite dialekt och en rejäl 
dos Aussie-slang...

I medicinlådan finns ett diagram med 
kroppen uppdelad i numrerade rutor vilket 
underlättar ibland men inte alltid. Ibland är 
det uppenbart att man inte kan lösa bekym-
ret via telefon, och då får jag ordna med en 
evakuering av patienten istället. De flesta 
stationer (bondgårdar), gruvor och byar har 
egna flygfält som vi kan landa på. 

Flygmedicin 
– evakuera och transportera patienter
Största delen av jobbet är att flyga patienter 
från olycksplatsen/hemmet eller från de små 
regionala sjukhusen som finns i nordvästra 
Australien ner till universitetssjukhusen i 
Perth. 

De små sjukhus som finns på en handfull 
orter utanför Perth har vanligen 10–20 vård-
platser. Port Hedland med ungefär 20 000 
invånare har ett sjukhus med 25 vårdplatser, 
tillgång till en kirurg och en internmedicin-
doktor samt en förlossningsavdelning med 
obstetriker som är jour. Okomplicerade för-
lossningar efter vecka 36 görs i Port Hedland 
och det finns en anestesijour som på dagtid 
servar kirurgen.

I stort sett all specialistvård finns alltså 
i Perth, och anledningen till det är västra 
Australiens geografi. Delstaten är stor som 
halva Europa, och på den ytan bor det bara 
drygt två miljoner invånare. 

Nästan alla bor i Perth, och de sista 10 pro-
centen är utspridda över en väldigt stor yta. 
Avståndet från Port Hedland till Perth är 160 
mil, och det tar drygt tre timmar med våra 
plan att flyga dit. Är vindarna emot eller om 
patientens tillstånd kräver att vi flyger på låg 
höjd, så måste vi landa och tanka halvvägs. 
Bara flygtiden kan då bli 4,5 timmar enkel 
väg. Till det kommer tiden med ambulans-
transport till och från flygplanet. Det är ofta 
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riktigt utmanande att ta hand om kritiskt 
sjuka IVA-patienter i så många timmar. För 
att det ska vara möjligt är planet utrustat som 
en mini-IVA-enhet. Vi har en Oxylog 3000 
som ventilator och diverse infusionspumpar. 
Blodgaser läses av en bärbar blodgasmaskin. 

Själva flygplanet är ett Pilatus PC-12. Det 
finns plats för två liggande patienter och en 
sittande. Totalt finns det 16 stycken i västra 
Australien varav två är stationerade i Port 
Hedland. För att bemanna dessa har vi två 
besättningar under dagtid och en på natten. 
Varje besättning består av en pilot, en doktor 
och en sjuksköterska. Stabila patienter kan 
flygas utan doktorn, som istället kan ägna 
den stunden åt telefonrådgivning. Som 
doktor är man med på ca 70% av transpor-
terna, vilket i snitt blir en patient per skift 
– vissa dagar ingen alls och andra dagar blir 
det multipla transporter. 

Sjukdomsspektrat är gigantiskt – allt från 
sepsis och hjärtinfarkt till akuta trauman 
och förlossningar. Räknat per capita är det 
mycket fler trafikolyckor i Pilbara än hemma 
i Sverige. Andelen som är berusade och kör 
är också mycket högre.

Två gånger har jag fått landa på vägar för 
att ta hand om trafikolyckor. I ett av fallen 
var det en mycket allvarlig olycka med sex 
personer inblandade mitt ute i ingenstans. 
Att vi kunde komma dit relativt snabbt med 

ett IVA-utrustat flygplan betydde skillnaden 
mellan liv och död för de värst skadade vid 
det tillfället. Att landa på vägar är annars 
både ovanligt och förstås olagligt. För att 
göra det lagligt kan jag som doktor deklarera 
att det rör sig om en ”Mercy flight”, det vill 
säga liv eller död. 

De flesta landningsbanor vi använder vid 
evakueringar är annars grusbanor eller rättare 
sagt röd sand. Våra plan kan landa på under 
400 meter, men kräver 600 meter för att 
starta. Vissa banor har elektrisk belysning, 
men många har en sorts fotogenbehållare 
som tänds för att planet ska kunna landa 
och starta när det är mörkt. Många av mina 
mest minnesvärda ögonblick här har varit 
landningar i eller strax efter skymning på 
banor som är upplysta av fotogeneldar. Det 
är vackert så man ryser.
 
Kliniker
Basen i Port Hedland är ansvarig för kli-
niker och därmed primärvården i tre byar; 
Marble Bar, Nullagine och Yandeyarra. Till 
Marble Bar och Nullagine flyger jag med 
ett ”vanligt” chartrat propellerplan. Yan-
deyarra ligger närmare, bara två timmars 
bilväg från Port Hedland, så dit kör jag 
själv i en fyrhjulsdriven Toyota. Vägen är 
asfalt i början och hjälpligt skrapad grusväg 
i slutet. Sista biten kan vara en utmaning 
under våtsäsongen. 

marble Bar och Nullagine
Marble Bar har rekordet som Australiens 
varmaste stad – över 100 grader Fahrenheit 

varje dag i mer än 100 dagar. Byn har cirka 
250 invånare varav hälften är ursprungsbe-
folkning Aboriginal and Torres Strait Islan-
ders, ”ATSI”. 

Nullagine har ungefär 200 invånare, mer 
än hälften ursprungsbefolkning.

Yandeyarra
Yandeyarra är ett ”community” med enbart 
ursprungsbefolkning. Invånarantalet varierar 
mellan 30 och 300. Under vissa perioder är 
Yandeyarra värdcommunity för ”the law”, 
en kulturell sammankomst som varar i flera 
veckor och bara involverar män. Jag som 
kvinna har aldrig fått komma nära, men 
mina manliga kollegor berättar att det samlas 
hundratals ATSI i läger ute i öknen och det 
hela avslutas med att alla unga män omskärs. 
Förr gjordes det med skarpslipade stenar 
men nu används skalpeller. Samma blodiga 
kniv till alla och det är tur att HIV och 
hepatit C inte finns i samhället och att alla 
är hepatit B-vaccinerade. Förra lawperioden 
fick vi flyga ut två unga pojkar med livsho-
tande blödningar eftersom det är lättare att 
skära fel och för djupt med en skalpell än 
med en sten...

Generellt så kommer fler kvinnor till 
mig och fler män söker när det är en manlig 
doktor i byn. ”Secret women business” 
inkluderar allt från flytningar till graviditet 
till urinvägsinfektioner och svamp och det 
talar man inte om med en manlig doktor. 
Oftast är det den kvinnliga sjuksköterskan 
som berättar för doktorn vad kvinnan vill 

Sätter in en artärnål på en patient med 
blödande esofagusvaricer.

Av bilens sex passagerare dog två och fyra 
svårt skadade flögs till Perth med två flygplan. 
49 grader varmt. Brandmännens jobb blev att 
ordna skugga åt patienterna.

Förbereder för thoraxdrän.

Flodkorsning på väg till Yandeyarra under 
våtsäsong.

”Footie Carneval” i Nullagine. Folk kommer 
från långt in i Norra territoriet och södra 
Australien för att vara med. 45 grader varmt. 
Dammigt och blåsigt.
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om doktorn är en man eller så kommer kvin-
nan helt enkelt inte till kliniken.

Medellivslängden för ATSI i min del av 
Västra Australien är 63 år för kvinnor och 
57,8 år för män, att jämföras med 81 respek-
tive 78 för den vita befolkningen. Det är ett 
otäckt ojämlikt samhälle och jag vet inte 
varför Australien tillåter det att vara så. Jag 
vet att alkoholmissbruk, våldsam död och 
övergrepp är vardag i mina communities och 
jag vet att jag har flertalet patienter i 20-års-
åldern som redan har hypertoni, NIDDM 
och tidig njursvikt, men jag misslyckas ofta 
med att motivera till compliance till medici-
nering. I ett historiskt kulturellt perspektiv så 
hade inte ursprungsbefolkningen här något 
stort begrepp om tid, livet är här och nu. 
Och om inte imorgon är viktigt hur kan jag 
motivera ACE-hämmare och metformin nu 
så att inte njursvikten och diabeteskompli-
kationerna blir värre om några år?

Sjukdomspanorama i byarna
I snitt träffar vi mellan 10 och 25 patienter 
vid varje tillfälle och de vanligaste diag-
noserna är diabetes, hypertoni, njursvikt, 
infektioner och missbruk. Hud- och mjuk-
delsinfektioner är vanligt och kroniska medi-
aotiter med rinnande var hos barn och så 
klart efterföljande hörselnedsättning är inte 
ovanligt.

Till andra vanliga diagnoser hör veneriska 
sjukdomar som klamydia, gonorré. HIV har 
däremot inte fått något större fäste ännu och 
generellt sett så ar det alkohol och marijuana 
som missbrukas, inte så ofta intravenösa 
droger.

Community aqcuired MRSA är stort. 
Så stort att behandlingsrekommendatio-
nerna för sepsis och meningit inkluderar 
Vancomycin empiriskt. Det är varmt, svet-
tigt och smutsigt och alla verkar ha minst 
ett litet infekterat sår eller en liten böld. 
Skabb och löss hos barnen ar mer regel än 
undantag och långt mer än hälften av mina 
sårodlingar kommer tillbaks med strepto-
kocker, staph aureus och MRSA. Oftast har 
jag börjat behandla med flucloxacillin eller 
liknande och eftersom compliance är låg är 
det ganska sällan jag ser min patient igen, 
men de gånger jag faktiskt får se såret igen så 
brukar det ha läkt fint trots växt av MRSA. 
Patienten är så klart fortfarande kolonise-
rad men jag måste erkänna att jag börjar tro 
att MRSA inte är så virulent, i alla fall inte 
den variant vi verkar ha här i ”mina” byar. 
En del dagar känns det som om det enda 
jag gör är att dela ut permethrinkräm mot 
skabb, albendazol mot mask, lusmedel och 
luskammar, ORS till barn med diarré och im 
Bicillin mot sårinfektion till alla jag träffar. 

Vektorburna sjukdomar
Pilbara har miljarder flugor, myggor och 
sandflugor. Här finns ingen malaria eller 
denguefeber – den enda malaria jag fått 
ta hand om var en man som semestrat på 
Bali och suttit på stranden på Lombok i två 
veckor. Däremot finns det andra sjukdo-
mar. Vi kommer framförallt i kontakt med 
Ross River virus (RRV) och Murray Valley 
encefalit (MVE). 

murray Valley Encefalit
Förra våtsäsongen flög jag tre personer 
med MVE till Perth, ett litet barn och 
två vuxna gruvarbetare. En av dem dog, 
de båda andra mår bra idag. MVE är ett 
flavivirus som sprids med myggan celux 
annulirostrig, en sötvattenmygga som trivs 
bra under våtsäsongen här. Reservoaren är 
sjöfåglar, och varken myggor eller fåglar blir 
sjuka av viruset. Endast människor, hästar 
och kängurur verkar insjukna. Vanligast 
ar en subklinisk infektion, men en pro-
mille av de som smittas får encefalit med 
otäckt hög mortalitet på ungefär 25%. Inget 
vaccin finns, men sjukdomen ger livslång 
immunitet. Symptomen är som vid vanlig 
encefalit – huvudvärk, feber, nackvärk, 

förvirring, kräkningar. Behandlingen är 
symptomatisk.

För att övervaka spridningen av sjuk-
domen har Public Health flockar av höns, 
”sentinel chicks”, där man via blodprov kan 
se när MVE börjar sprida sig utanför sjöfågel-
gruppen och när det sker varnas befolkningen 
i norra Australien. Rekommendationen är 
att se till att inte bli myggbiten... Nåväl, det 
är lättare sagt än gjort när myggorna finns 
överallt och hela tiden.

Ross River Virus
RRV är en snällare variant. Den orsakas av 
ett alfavirus och sprids via aedes- och culex-
myggor. De flesta däggdjur inklusive kossor 
och kängurur är värddjur. Symptomen är 
influensaliknande med feber, muskel- och 
ledvärk. En högst ovetenskaplig studie bland 
de sex sjuksköterskor som arbetar på RFDS 
i Port Hedland visar att tre av sex är sero-
positiva, men bara en av dem visste att hon 
varit sjuk. Inte heller här finns vaccin eller 
bot. Bushmedicin mot RRV är lågvoltselec-
tricitet. Att stå och hålla i ett elstängsel varje 
morgon ska korta sjukdomssymptomen, 
men vad vet jag...

Creepy crawlies
Ormar, spindlar, myggor, flugor. Allt finns 
och i stora antal. Jag tror att det går minst 
en miljon flugor per människa i Pilbara, 
men de är ju mest ett irritationsmoment.

Ormbett är faktiskt inte så vanligt. Vi 
flyger kanske ett fall per månad, och ofta är 
det falska bett – det vill säga ormen har bitit 
men inte sprutat in något gift. Vi tar med 
oss motgift, men om patienten inte visar 
några kliniska tecken som muskelsvaghet, 
dubbelsyn eller slemhinneblödningar så ger 
vi inte motgift i planet. Detta eftersom det 
dels är extremt dyrt och dels har en hel del 
biverkningar.

Sköterska och community health worker i 
Yandeyarra.

Sekundärinfekterad skabb. Sköterskan i Nullagine rensar entrén från orm.
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Den vanligaste ormen här är King Brown, mycket giftig och dödlig, 
men de senaste fem åren har bara en person dött av ormbett i Pilbara.

Den vanligaste giftiga spindeln är Red Back, släkt med Svarta änkan 
som finns i Europa. Den är inte dödlig, men ett bett från den är mycket 
smärtsamt och det finns motgift.

Myggorna märks ofta inte av alls under den torra perioden, men 
finns överallt under våtsäsongen från december till mars, då också de 
vektorburna sjukdomarna florerar.

Under samma period är det också högsäsong för sandflugor. De kan 
ge fruktansvärt irriterande utslag och leda till allergiska reaktioner, 
men inte värre än så.

Fördelar och nackdelar
Det negativa
Arbetet som RFDS-doktor är hårt och slitsamt. Schemat är på 60 
timmar per vecka som bas och det händer att jag arbetar 30 timmar 
utöver det. Ofta finns det ingen annan vilket gör att man arbetar trots 
att man är trött. Ansvaret är också stort – man är ensam med kritiska 
patienter i timmar. 

Andra nackdelar är att det finns få bollplank att tala med och att 
man tappar kunskap inom sitt specialområde. Jag tycker att det här 
är ett underbart äventyr och tror att jag som människa och läkare får 
ovärderliga kunskaper och erfarenheter, men också att jag efter några år 
behöver in i sjukhusmiljö och exponeras för ny medicin, nya behand-
lingstankar och bra genuin vård. Eftersom det finns så få resurser här 
känns det ibland som att det jag gör är ”cowboy medicine” – man gör 
så gott man kan med de resurser man har just då, men det kan ofta vara 
milslångt från good clinical practice och vård i enlighet med etablerad 
vetenskap och erfarenhet. 

Det positiva
Jobbet är belönande. Mina insatser gör skillnad – ute i byarna är det 
oftast jag eller ingen doktor alls som gäller. Jobbet är också otroligt 
varierande. Ena dagen är jag IVA-doktor och trombolyserar hjärt-
patienter, nästa dag undersöker och vaccinerar jag bebisar. Det ska 
mycket till för att kunna kalla det tråkigt.

Port Hedland är en liten stad och det är intressant att få prova på 
att leva i en liten ”community” där många känner alla. Mina barn blir 
förutom språket också 
exponerade för andra 
tankesätt. Dessutom 
gör vi vackra minise-
mestrar till exempel 
Ningaloo Reef som är 
ett världsarvsmärkt kor-
allrev längs Australiens 
nordvästra spets.

Varken jag eller Erik 
har ångrat valet att åka 
till Australiens outback. 
Vi ville prova på något annorlunda, och det har vi verkligen fått göra. 
Samtidigt har barnen utvecklats enormt. De är nu helt flytande i sin 
engelska och den yngsta har till och med utvecklat en ganska skön 
Aussie-dialekt. Vi kan se att de reflekterar över orättvisor och olikheter 
på ett mer moget sätt nu och det hoppas vi ska ge dom ett sunt per-
spektiv på livet i framtiden. Men även om vi njuter av äventyret här 
så längtar vi hem ibland och ser fram emot att åka tillbaka till Sverige 
och få sjunka in i vardagslunken igen.

CaTaRiNa WiDiNG

Smarta grodor i det här landet!

ANNONS



ANNONS
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Rapporter från sommarens EHEC-utbrott
Sommarens utbrott av EHEC var ett speciellt utbrott på många sätt, det största EHEC-utbrott som hittills har beskrivits. 
Andelen svårt sjuka patienter med komplikationer var betydligt högre än vid tidigare utbrott. Smittkällan var svår att identi-
fiera och smittspårningen tog tid. Den massmediala uppmärksamheten var dessutom stor både internationellt och nationellt. 
Här följer sammanfattningar av erfarenheterna kring detta utbrott från smittskyddsenheterna i Västra Götaland samt i Skåne. 

KRiSTiNa CaRDEll

måndag morgon den 23 maj 2011 kon-
taktades Smittskyddsenheten i Västra 
Götaland av en kirurg som vårdat en man 
med svåra buksmärtor och blodig diarré. 
Rektoskopi hade utförts och avförings-
prov hade tagits med frågeställning om 
enterohemoragiska E. coli (EHEC). 

Mannen hade två veckor tidigare, 
tillsammans med 30 andra per-
soner, varit på en bussresa till 

norra Tyskland för att spela golf. Flera per-
soner på denna resa visade sig vara sjuka. 
Enligt kirurgen intensivvårdades ytterligare 
en person på samma sjukhus på grund av 
hastigt påkommen medvetandesänkning, 
kramper och njurpåverkan efter att cirka tre 
dagar tidigare debuterat med blodig diarré. 

Inom loppet av någon timma fick vi 
veta att ytterligare tre personer från samma 
ressällskap, d.v.s. totalt fem, var inlagda 
på tre olika sjukhus med blodiga diarréer, 
buksmärtor och i vissa fall njurpåverkan. 

Via researrangören erhölls deltagarlistor 
med kontaktinformation till alla som varit 
med på resan och under eftermiddagen och 
kvällen kontaktades alla resenärerna per 
telefon. De intervjuades kort och uppma-
nades lämna prover. Efter dessa samtal klar-
nade bilden och det framgick att närmare 
hälften av personerna i gruppen haft/hade 
sjukdomssymptom. En av resenärerna berät-
tade dessutom att han på tyska TV-nyheter 
sett rapportering om ett EHEC-utbrott i 
Tyskland. Då misstanken var stark om att 
bussresenärerna tillhörde ett EHEC-utbrott 
med utlandsanknytning, informerades på 
sena eftermiddagen/kvällen Socialstyrel-
sens och Smittskyddsinstitutets tjänste-
män i beredskap. Frågan vi då hade var om 
Socialstyrelsen, via det EU-gemensamma 

varningssystemet EWRS, fått information 
om liknande fall i andra länder. Det fram-
gick då att det i detta system dagen innan 
(den 22 maj), från Robert Koch-institutet, 
d.v.s. Tysklands smittskyddsmyndighet, 
gått ut information om ett aktuellt EHEC-
utbrott i norra Tyskland med ökande antal 
svårt sjuka. Situationen med den drabbade 
bussresan från Västra Götaland återrappor-
terades till tyska myndigheter och direkt-
kontakt etablerades för vidare utredning 
av smittkällan.

Denna första dag blev inledningen på en 
lång och mycket intensiv period på Smitt-

skyddsenheten. Utbrottet, som skulle visa 
sig vara det hittills mest omfattande EHEC-
utbrott som någonsin förekommit i värl-
den, bevakades och rapporterades intensivt 
i media. Smittkällan misstänktes vara olika 
grönsaker (gurkor, tomater), men när ett 
liknande mindre utbrott konstaterades 
även i Frankrike, kunde man efter utred-
ning inrikta misstanken på kontaminerad 
bockhornsklöver. En tysk gård, som odlat 
bockhornsklöver och som importerade frön 
från Egypten, ansågs vara källan både till 
de tyska fallen som de ”importfall” som 
under maj-juni konstaterades i 14 europeiska 
länder, däribland Sverige. 

Det hittills största EHEC-utbrottet 
konstaterades tidigt i Västra Götaland

EHEC O104 insjuknandekurvor

(A) Fall i Västra Götaland från Golfresa Exposure in Lüdersburg, Germany 8–10 May

Clinical illness (abdominal pain and/or bloody stools)
HUS (start of illness progressing to HUS)

(B) Fall i Tyskland STEC gastroenteritis in males

STEC gastroenteritis in females

HUS cases in males

HUS cases in females

Date of Disease Onset

N
o.

 o
f c

as
es

Epidemikurvor över (A) de 11 verifierade fall (klinik + positiv odling) i Västra Götaland som smitta-
des under en golfresa till Nordtyskland 8-10/5 samt (B) över 2700 EHEC fall (grå) och 802 HUS fall 
(blå) i Tyskland fördelade per kön (kurva B modifierad från C Frank et al NEJM in press okt 2011)
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Sammanlagt konstaterades över 4 400 fall i 
Tyskland, varav drygt 800 med s.k. hemoly-
tiskt uremiskt syndrom (HUS) och utbrottet 
orsakade 50 dödsfall. EHEC-stammen var 
av en mycket ovanlig serotyp, O104, med 
speciellt patogena egenskaper som gav högst 
åldersrelaterad incidens hos äldre personer, 
framför allt kvinnor. Förutom att producera 
verotoxin (VT2 pos) bildade stammen även 
betalaktamas och var en höggradigt resi-
stent ESBL. Ofta är smittkällan vid EHEC 
förknippad med bärarskap hos nötkreatur 
och klassas då som en zoonotisk smitta. 
Detta har dock ej gällt för O104, som istället 
misstänks ha ett ursprung från människor. 
I Sverige konstaterades under maj och juni 

sammanlagt 54 fall med Tysklandsanknyt-
ning varav 18 (34%) drabbades av HUS. 
En person avled. Av de svenska EHEC/
HUS-fallen rapporterades, cirka 1/3, från 
Västra Götaland.

Utredningen i Tyskland visade att de flesta 
fallen insjuknade i slutet av maj och därefter 
avtog frekvensen. När en tid gått efter det 
senaste verifierade fallet (4 juli), kunde man 
slutligen från Robert Koch-institutet den 
26 juli förklara det tyska EHEC-utbrottet 
som avslutat. 

För Smittskyddsenhetens del medförde Tysk-
landsutbrottet, förutom hårt arbete, också 
mycket nyttig erfarenhet, ökad kunskap och 

förbättrade kontaktvägar regionalt såväl som 
nationellt. Detta skulle strax komma väl till 
pass och underlättade handläggningen av ett 
länsövergripande EHEC-utbrott i mitten 
av juni månad i samband med en kamp-
hundstävling i Norrköping. Detta utbrott 
upptäcktes också en tidig måndagmorgon 
på Smittskyddsenheten, och kunde snabbt 
utredas, framför allt tack vare en föredömligt 
ifylld smittskyddsanmälan i SmiNet. 

PER FOlliN 
Smittskyddsläkare

Smittskyddsenheten i Västra Götaland

måndagen den 23/5 får Smittskydd 
Skåne information om EHEC-diagnos 
hos en 67-årig kvinna som blivit inlagd 
på infektionsklinik med blodiga diarréer 
och allmänpåverkan. 

Det framkommer att hon varit 
på bussresa till Holland 5–8/5. 
Dagen efter gör SMI oss upp-

märksamma på att det pågår ett stort EHEC-
utbrott i Tyskland med flera hundra personer 
sjuka, kvinnan har rest genom Tyskland. 
Samma dag får vi rapport om ytterligare 
två fall som rest i Tyskland. 

Inledningen av utbrottet är mycket oro-
ande då två av de tre första fallen har HUS!

Följande dagar strömmar fallen in, under 
de första 9 dagarna får vi anmälningar om 
sammanlagt 15 fall, varav tre har HUS.

av Skånes totalt 18 fall med EHEC O104 
var samtliga positiva i odling samt positiva i 
PCR för verotoxin 2, negativa för verotoxin 
1 och eae-genen. Fallen fördelades på 7 kvin-
nor och 11 män med medianålder på 68 år 
(28–76 år). 12 av fallen krävde sjukhusvård. 
Totalt fyra diagnosticerades med HUS, varav 
tre dialysbehandlades. Två personer hade 
neurologiska symtom. 16 hade rest igenom 
eller vistats i norra Tyskland. En person 
smittades av sjuk anhörig, drabbades av 
samtliga komplikationer och krävde lång 
vårdtid på sjukhus. En man bedömdes som 
inhemskt smittad.

Resenärerna hade åkt med bussbolag 
eller organiserat gruppresor i egen regi. En 
person reste i tjänsten. Tre resenärer hade 
åkt med samma bussbolag men varit på 
olika resor till Holland respektive Italien. I 
samtliga fall hade man planerade matraster 
i norra Tyskland. I samarbete med bussbo-
laget skickades brev hem till samtliga rese-
närer med uppmaning att söka sjukvård vid 
symtom. Inga fler fall kom till Smittskydd 
Skånes kännedom. 

Ovanligt många golfresenärer fanns bland de 
sjuka. Totalt 10 personer utspridda på fem 
olika resesällskap. De flesta hade organiserat 
sina gruppresor själva. Samtliga besökte 
olika slott i norra Tyskland och intog sina 
måltider på dessa samt på golfrestauranger 
i anslutning till banorna.

Vårt sista fall kom 18 dagar efter att 
våra senaste fall insjuknat och hade ingen 
reserelation alls. Trots mycket omfattande 
utredning kunde smittvägen inte klarläggas.

Födoämnesanamnes är svårt men i en del 
fall då patienterna vistats mycket kort tid i 
Tyskland kunde specifika restauranger och 
menyer anges. Denna information förmed-
lades vidare till SMI som vidarebefordrade 
den till tyska myndigheter. 

I andra fall hade patienterna svårt att 
komma ihåg vad som ingick i respektive 
måltid, detta förstärkt av att det gått ganska 
lång tid från exposition till intervju. Någon 
ville hjälpa till och skickade en bild på den 
måltid han själv trodde han blivit smittad 
av. Han hävdade att det inte fanns några 
grönsaker på tallriken men på bilden finns 
en liten hög med grönsallad i ena kanten. 

Mobiltelefonbilder eller andra fotogra-
fier kan i en modern utredning bidra till 
födoämesanamnesen!

Detta utbrott som sträckte sig över flera 
landstings/regiongränser visar behovet av 
ett gemensamt webbenkätsystem för hela 
landet. Med ett sådant system hade gemen-
sam synkroniserad information på kort tid 
kunnat bearbetas statistiskt.

EVa GuSTaFSSON 
HåKaN RiNGBERG
Smittskydd Skåne

EHEC O104 – Fallen i Skåne

”Vårt sista fall kom 18 
dagar efter att våra senaste 

fall insjuknat och hade 
ingen reserelation alls. 

Trots mycket omfattande 
utredning kunde smittvägen 

inte klarläggas.”
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Historik
RAFs huvudsakliga uppgift var från början 
(1976) att verka som en brytpunktskom-
mité, dvs. att bestämma antibiotikakänslig-
heten för olika bakterier. Vi har länge delat 
in bakterierna i känsliga (S), intermediära 
(I) eller resistenta (R). Dessa SIR-gränser 
skiljde sig från början i olika länder men 
sedan flera år tillbaka har brytpunkterna 
beslutats gemensamt för de olika europeiska 
länderna (European Committee for Antimi-
crobial Susceptibility Testing; EUCAST). 
Detta harmoniseringsarbete har framgångs-
rikt letts av EUCAST-ordföranden Gunnar 
Kahlmeter.

målsättning
RAF vill verka för en rationell användning 
av antibakteriella medel genom att förmedla 
producentobunden information som är 
vetenskapligt grundad. 

uppgifter
RAF har en permanent plats i EUCAST 
och har länge samverkat med EUCAST för 
att uppnå en harmonisering av brytpunkter 
och resistensbestämning i Europa. EUCASTs 
ärenden och förslag går på remiss till RAF, 
som även samarbetar med NordicAST 
(tidigare RAF-M; RAFs metodgrupp som 
nu övergått i en nordisk metodgrupp med 
Christian Giske, Karolinska sjukhuset, som 
ordförande). Uppdrag kommer även direkt 
från verksamheten, intresseföreningarna och 
från individuella kollegor. RAF medverkar i 
policyskapande åtgärder och förmedlar anti-
biotikakunskap till professionen och olika 
myndigheter såsom Läkemedelsverket (som 
har en adjungerad representant i RAF), samt 
smittskyddsinstitutet. RAF sprider sin infor-
mation via sin hemsida (www.srga.org) och 
Läkartidningen (1,2,3) 

Vad har hänt i RaF 2011?
RAFs bedömning av enskilda antibiotika (se 
www.srga.org) har uppdaterats på hemsidan. 
RAF har tagit fram rekommendationer för 
antibiotika vid nedsatt njurfunktion, fetma 
och vid behandling av barn. Vi har genom vår 
representant Christian Giske varit represente-

rade vid samtliga av EUCASTs möten under 
året. Det pågår dessutom ett arbete med att ta 
fram rationaldokument för dosering av ami-
noglykosider samt behandling av infektioner 
orsakade av multiresistenta bakterier. RAF har 
deltagit i Infektionsläkarföreningens vårmöte 
i Göteborg under våren 2011.

Nya roller för RaF i framtiden? 
RAF skulle i större utsträckning än idag 
kunna bidra med vetenskapligt grundad kli-
niskt viktig kunskap angående optimering 
av dosering av antibiotika. Ett annat viktigt 
område är rekommendationer för behand-
lingen av bakteriella infektioner orsakade av 
multiresistenta bakterier. RAFs arbete bör 
ske i samarbete med specialistföreningarna/
Svenska läkarsällskapet inklusive Infektions-
läkarföreningens vårdprogramsgrupper. En 
bättre hemsida är en förutsättning för att 
bättre kunna nå ut med kunskapen. RAF 
skulle även kunna arbeta för andra grupper 
som inte sker idag specifikt, ex. Tand- och 
läkemedelsförmånsverket, Läkemedelskom-
mittéerna m.fl. Idag gör RAF-medlemmarna 
RAF-arbetet på frivillig basis. Ett tydligare 
uppdrag och bättre finansiering av RAF-
experters arbete behövs om RAF skall kunna 
leverera kunskapsunderlag och rekommen-
dationer med högre tempo. 

RaF-praktikanter
ST-läkare i infektionssjukdomar respektive 
klinisk mikrobiologi har under ett år kunnat 
delta i RAFs arbete och med en erfaren RAF-
medlem som handledare fördjupa dig i valfritt 
ämne som berör antibiotika. Det är en viktig 
del av RAFs arbete att överföra kompetens 
till yngre kollegor varför vi hoppas att kunna 
fortsätta erbjuda ST-läkare RAF-praktik. 

HåKaN HaNBERGER

iNGa ODENHOlT
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Referensgruppen för antibiotikafrågor
Referensgruppen för antibiotikafrågor (RaF) utgör Smittskyddsinstitutets (Smi) och 

Svenska läkaresällskapets (SlS) expertgrupp i antibiotikafrågor. 

faktaruta 
RAFs medlemmar utses av SMI och SLS enligt följande: 
• SLS utser genom sina sektioner/föreningar 

❍	 3 representanter för mikrobiologi, minst en av de 3 repr skall sitta i NordicAST 
❍	 3 representanter för infektionssjukdomar och 
❍	 1 representant för följande: barnmedicin, klinisk farmakologi, otorhinolaryngologi 

och allmänmedicin. 
❍	 1 adjungerad representant från Läkemedelsverket
❍	 1 RAF praktikant inom specialiteterna mikrobiologi och infektionsmedicin 

(mandatperiod 1 kalenderår).
• SMI utser två representanter varav en är sekreterare. 

Mandatperiod är 3 år för alla medlemmar med möjlighet till förlängning om organisa-
tionen så bestämmer. Då representant avgår meddelar denne sin organisation som 
har att utse ersättare. RAF utser ordförande och sekreterare. RAF sammanträder 4 
gånger om året (februari, maj, 2 dagars internat i augusti samt november). Dessemel-
lan sker en ganska intensiv mailkontakt.
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ur platsannonsen: 
”Läkare med specialistkompetens och 
flerårig erfarenhet från arbete i vården. 
Som person är du strategisk med modernt 
synsätt på vården och har integritet men 
är även en utåtriktad relationsbyggare 
som är lätt att samarbeta med”.
Valet föll på åsa Hallgårde, med nästan 
30 års erfarenhet från infektionsklinik 
och tidigare ordförande i Svenska infek-
tionsläkarföreningen.
åsa ska arbeta med frågor om patient-
säkerhet.

Det var den 1 oktober som Åsa till-
trädde. Innan dess arbetade hon på 
infektionskliniken i Helsingborg, 

dit hon kom efter att ha varit verksam – bl.a. 
som verksamhetschef – vid infektionskliniken 
i Lund under nio år.

Bidra till en säkrare vård
I Helsingborg hade Åsa redan arbetat som 
biträdande chefläkare på 25% av sin arbetstid.

– Jag fann att det var en intressant och 
stimulerande uppgift, förklarar hon.

När den förra regionala chefläkaren slu-
tade, blev hon uppmanad att söka tjänsten. 
Åsa medger att det var med blandade känslor 
som hon helt lämnade infektionsspecialiteten.

– Naturligtvis känner jag en viss saknad. 
Men samtidigt är det ändå en förmån att få 
börja med något annat – och som jag också 
tycker är viktigt, fortsätter hon.

– Som infektionsläkare har jag en bra medi-
cinsk bakgrund, jag har även haft ledningsan-
svar under många år och tycker om att arbeta 
med förändringar som leder till förbättringar, 
summerar Åsa sina kvalifikationer.

– Utmaningen för mig är att kunna påverka 
i ett större perspektiv, och sätta mig in i sjuk-
vårdens övergripande styrsystem – och att 
bidra till en säkrare sjukvård.

länk mellan ledning och verksamhet
Uppgiften som regional chefläkare beskriver 
Åsa med att hon ska vara en länk mellan regi-
onens ledning och chefläkarna ute i regionen.

– Jag är den som ska se till att frågan om 
patientsäkerhet drivs framåt. Jag ska hjälpa 
till både uppåt och nedåt – till politiker och 
regionledning och ut i verksamheten. Dess-
utom är jag kontaktperson gentemot SKL.

Åsa förklarar att hon är medveten om att 
de flesta i sjukvården naturligtvis redan gör 
det som de tycker är bäst för sina patienter.

– Ändå är det så att vårdskador faktiskt 
sker, påpekar hon.

Flyget ligger före
Åsa gör en jämförelse med flyget:

– Sitter man vid en nödutgång kommer 
det alltid någon från kabinpersonalen och 
ser till att det inte finns ens en liten väska på 
golvet framför sätet. Alltid! Det finns natur-
ligtvis situationer i sjukvården, som precis 
som flyget, kräver regler som aldrig är för-
handlingsbara! 

Flyget har också sedan lång tid rapporterat 
incidenter utan att försöka hitta vems fel det 
var, och istället fokuserat på var systemet brast.

– Det repressiva systemet är även borta i 
sjukvården nu, i och med den nya patientsä-
kerhetslagen som trädde i kraft den 1 januari 
2011, fortsätter Åsa. 

– Men det utesluter förstås inte att var och 
en ändå måste ta ansvar för vad man gör.

Mycket av det patientsäkerhetsarbete man 
nu arbetar med har därför hämtats från flyget, 
som alltså ligger före i systematiskt säker-
hetsarbete.

– Betänk att vid en olycka så dör ju även 
piloten – det gör inte kirurgen…

måste vara lätt att göra rätt
När vi träffar Åsa har hon bara varit ett par 
veckor på det nya jobbet. Hon förklarar att 

en stor del av hennes tid hittills har gått åt 
till möten, samtal och hantera e-post.

– Jag håller på att bilda mig en uppfattning 
om organisationen, beslutsvägar och vad som 
behöver göras m.m.

Det är främst tre frågor som Åsa nu har 
på sin agenda. Det handlar om verksamhets-
stödjande IT-system, antibiotikafrågor och en 
säkrare läkemedelsanvändning. 

– Man bör utveckla arbetet med att stämma 
av läkemedelslistan med en läkemedelsgenom-
gång. Det finns indikationer på läkemedel 
– men det borde också finnas ”utikationer”, 
säger hon.

Patientsäkerhetsarbete måste omfatta allt, 
och alla måste vara med, understryker Åsa.

– Men de krav man sätter måste vara rim-
liga – det måste vara lätt att göra rätt. Vi kan 
inte bara lägga på arbetsuppgifter – i stället 
måste vi försöka väva in dem i själva systemet.

Åsa exemplifierar med fallrisk.
– Om inte patienten har sin rullator, tofflor 

eller glasögon med sig så ökar fallrisken. Det 
är enkla saker – men det kan upplevas som 
en pålaga om man ska göra en fallriskbedöm-
ning. Men det behöver inte vara så svårt – om 
man har ett bra IT-stöd!

Nya kapitel
Vi kan inte låta bli att fråga Åsa om vad hon, 
med nästan 30 års erfarenhet, anser har varit 
det största som skett inom infektionsmedi-
cinen under hennes tid.

– Att en del sjukdomar har försvunnit pga. 
att vi vaccinerar, samt HIV, svarar hon.

– Dessutom har den tekniska utveck-
lingen med bl.a. CT och MR inneburit en 
revolution för vårt arbete. Vi har också fått 
mycket kortare vårdtider på sjukhus – vilket 
huvudsakligen varit positivt. Men det finns en 
negativ sida av det också – där man har dragit 
ner antalet vårdplatser för mycket.

Åsa skrattar när hon påminner om hur Sur-
geon General i USA under slutet av 60-talet 
ansåg att ”It’s time to close the book on infectious 
diseases”.

– Så blev det inte tyvärr. I framtiden får 
vi nog dessutom skriva nya kapitel, avslutar 
Åsa Hallgårde.

PER luNDBlaD

åsa Hallgårde
Ny regional chefläkare i Region Skåne

Åsa Hallgårde
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Fallbeskrivning 

Symfysosteomyelit
Den 10 juni 2011 inkommer en 23-årig, frisk, man till akuten i lidköping. 
Han är fysiskt aktiv, arbetar som snickare och spelar fotboll i division två.

Patienten är högfebril, har smärta 
i ljumskarna bilateralt samt även 
smärta vid djupandning. I övrigt är 

han opåverkad och uppvisar stabila vitalpa-
rametrar. Insjuknandet skedde en vecka tidi-
gare med hög feber och smärta i ljumskarna. 
Efter ett par dagars feber sökte han jourcen-
tralen. Då beslöt man att avvakta. 

På akuten misstänker kirurgjouren pyelone-
frit, rtg pulm är ua. I lab noteras CRP på 
230, lätt anemi, iö helt normala blodprover. 
Mannen läggs in under diagnosen oklar 
sepsis. Efter blod- och urinodling påbörjas 
Cefotaxim 1gx3. På kvällen den 12 juni 
försämras han med andningsfrekvens 34, 
saturation 86% på luft, 93% med 3l O2. 
Han är takykard och febern stiger till 39,1, 
dock stabilt blodtryck, fortsatta smärtor i 
ljumskarna. Hudkostymen är intakt, inga 
sår finns.

Antibiotika byts till Meronem. Ny rtg pulm 
visar basala lunginfiltrat samt sviktbild. 
UL över ljumskarna visar multipla, ytliga, 
förstorade lymfkörtlar bilateral. Patienten 
förbättras på given behandling. Inom ett 

dygn är han afebril och alla vitalparametrar 
normaliseras. 13 juni kommer svar på blod-
odlingen, det växer Staphylococcus aureus 
i alla flaskor, normalt resistensmönster. 
Antibiotika ändras på nytt till Cloxacillin 
2gx3 i totalt 10–12 dagar. Auskultation 
av hjärta är normal, inga blåsljud noteras, 
TEE beställes för att utesluta endocardit. 
I detta läge tolkas sjukdomsbilden som en 
pneumoni orsakad av stafylokocker och TEE 
utförs för säkerhets skull. Han har fortsatt 
smärtor i ljumskarna och man kopplar in 
sjukgymnast för mobilisering.

Infektionskliniken har varje vecka en kon-
sult som åker till sjukhuset i Lidköping. 
Första veckan patienten var inlagd var denna 
inställd. Den 21 juni träffar patienten för 
första gången en infektionsläkare. Han mår 
då bra men är lite trött, han har inte haft 
feber sedan snart en vecka. I lab noteras 
fortsatt lätt anemi, CRP 53 och en trom-
bocytos på 500, iö ua. TEE är planerat till 
dagen efter. När man ber patienten att ställa 
sig upp vid undersökning säger han att det 
inte går pga. smärta. Med lite hjälp lyckas 
han komma ur sängen och kan hjälpligt gå 

med två kryckor. Vid undersökning noteras 
inget avvikande neurologiskt. Aktiva rörelser 
i höftlederna orsakar kraftig smärta men pas-
siva rörelser är smärtfria. DT av bäckenet, 
höfter samt thorax visar inget patologiskt, 
men man ser tre små rundade förtätningar 
basalt i lungorna. TEE är normalt. Patienten 
önskar gå hem, erhåller Heracillin 750 mg 
1x3, fram tills återbesök fyra veckor efter 
utskrivning. 

Återbesöket sker 18/7. Då noteras en opåver-
kad man som återhämtat sig väl sedan tiden 
på sjukhuset. Han har dock fortfarande en 
vaggande gång och förklarar att han har ont 
när han går och han kan inte springa. Vid 
undersökning noteras att raka benlyft utlö-
ser kraftig smärta. I början av augusti görs 
kontroll DT som visar oförändrade förhål-
landen i lungorna. Preliminärsvar visar ingen 
patologi i bäckenet. Med tanke på bakteremi 
med stafylokocker, diffus ljumsksmärta samt 
vaggande gång uppkommer misstanke om 
symfysosteomyelit.

Vid begärd demonstration av DT-bilder 
noteras att man redan på första under-



CT Bäcken 2011-06-21 (vänster) och 2011-08-08 (höger).
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sökningen från 21 juni kan se en diskret 
oregelbundenhet vid symfysen och att en 
progress skett vid undersökning 8 augusti. 
DT visar erosion och destruktion inom 
ett knappt centimeterstort område, fram-
för allt på höger sida. Ingen abscess eller 
sekvester ses. Bilden överensstämmer med 
osteit, man ser inga andra förändringar i 
bäckenet. Vid telefonsamtal med patienten 
kvarstår patientens symtom. Kan gå relativt 
obehindrat men inte springa, Heracillin-
behandling återupptas, 750 mg 2x3 i fyra 
veckor.

Patienten ordineras icke-belastande rörel-
seträning via sjukgymnast. Vid återbesök 1 
september mår patienten väl men fortsatta 
problem vid försök till att springa och han 
har viss palpationsömhet över symfysen. 
Är fortsatt sjukskriven från sitt arbete som 
snickare och kan inte träna fotboll. CRP är 
normaliserat men man förlänger antibio-
tikabehandlingen i ytterligare fyra veckor. 
Mår inte bra av att inte kunna träna men 
har kommit igång med att cykla. I början 
av oktober kontaktas patienten per telefo-
nen där det framkommer att problemen 
med fysisk aktivitet kvarstår. Förnyad DT 
planeras till slutet av oktober i samråd med 
idrottsintresserad ortoped.

Då det på kliniken bedrivs forskning med 
inriktning på infektioner orsakade av Stap-
hylococcus aureus har vi gått vidare med en 
del analyser av icke-klinisk karaktär. Patien-
ten har en avvikande uppsättning HLA 
klass II-antigen, som vi har sett är vanligare 
hos patienter med invasiva Staphylococcus 
aureus-infektioner jämfört med friska.

Symfysosteomyelit
Ljumsksmärta är ett vanligt symtom hos 
idrottsutövare. Majoriteten av besvären 
beror på muskelsträckning eller trauma och 
går över med vila. En rad orsaker kan dock 
orsaka kronisk ljumsksmärta: muskelruptur/
tendinit, entrapment av nervi ileoinguina-
lis eller ileohypogastricus, hernai/incipient 
herna eller bukväggssvaghet, symfysit, stress-
fraktur, koxartros. Symfysit är ett inflamma-
toriskt tillstånd i symfysen eller angränsande 
delar med typisk smygande symtomdebut. 
Kardinalsymtomet är lokaliserad smärta som 
med tiden kan bli mer diffus.

Osteomeylit i symfysen hos elitidrottare 
och motionärer är betydligt mer ovan-
ligt än symfysit. I en översiktsartikel från 
2011 redogör Choi och medförfattare för 

10 fall samlade genom litteratursökning 
via Medline, Cochrane Database of Syste-
matic Reviews och CINAHL mellan 1985 
och 2008. Till skillnad från symfysit är 
debuten akut med smärta, feber och ofta 
frossa. Smärtan är lokaliserad till symfysen 
med punktömhet. Rörelser som omfattar 
ljumskregionen, speciellt adduktion, utlöser 
en intensiv smärta. Gången beskrivs som 
vaggande. I blodet ses ett inflammatoriskt 
svar med förhöjning av vita blodkroppar, 
sänke- och CRP-stegring. Akuta radiolo-
giska undersökningar; slätröntgen, datorto-
mografi eller magnetresonans, är normala. 
Scintigrafi kan tidigt i förloppet signalera 
lokal, ospecifik inflammation. Diagnosen 
ställs med typisk klinik samt positiv odling. 
Odling utförs antingen som blododling 
eller punktat- eller biopsiodling från symfy-
sen. Fyndet är nästan alltid Staphylococcus 
aureus. Snabb insatt behandling med intra-
venöst antibiotikum rekommenderas för att 
undvika uppkomst av abscess eller sekvester 
med risk för kronisk osteomyelit. Parenteral 
behandling fortgår tills förbättring inträder 
(klinisk eller laboratoriemässig). Uppföl-
jande peroral behandling bör pågå i några 
veckor, men terapilängd kan givetvis inte 
grundas på kontrollerade studier. Svenska 
Infektionsläkarföreningens vårdprogram 
för led- och skelettinfektioner förordar 6–8 
veckors total behandling vid okomplicerad 
akut hematogen osteomyelit.

Prognosen är i flertalet fall god med åter-
gång till idrottsaktiviteter efter 6 månader. 
Tidigt bör ett multidisciplinärt synsätt råda: 
infektionsläkare, sjukgymnast och ortoped 
ingår optimalt i teamet som tar hand om 

patienten. Icke-belastande sjukgymnastik 
och träning rekommenderas. Uppföljande 
röntgen bör utföras. Om det trots antibioti-
kabehandling föreligger betydande symtom 
och det finns radiologiska tecken på abscess 
eller sekvester bör ställningstagande till orto-
pedisk kirurgi göras. 

Orsaken till symfysosteomyelit är oklar. 
Mikrotrauma, relaterat till idrottsutövning, 
i kombination med bakteremi kan predis-
ponera för septiskt nedslag. Symfysen före-
ter likheter med metafysen i långa rörben, 
den vanligaste lokalen för akut hematogen 
osteomyelit.

Osteomyelit hos icke-idrottsutövare kan 
förekomma efter ingrepp i urinvägar och 
nedre genitalier. Etiologin är då en annan 
med E. coli, Pseudomonas aeruginosa, samt 
andra gram-negativa bakterier.

Ljumsksmärta är vanligt, speciellt bland 
fotbollsutövare. Staphylococcus aureus 
koloniserar mellan 20 och 30% av friska 
personer. Osteomyelit i symfysen är däremot 
ovanligt. Betydelsen av värdfaktorer som vi 
idag har dålig kunskap om, ex. HLA klass 
II-antigen, är oklar för invasiva Staphylococ-
cus aureus-infektioner.

KENNY BRaNDSTRöm
GuNNaR JaCOBSSON 

Infektion Skövde

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen  

välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Madelen Andersson, Karlskrona

Johanna Repo, Sundsvall 
Georgeta Gabriela Stanciu, Trollhättan

Ann-Sofie Saidi, Västerås
Joakim Borg, Linköping

Kristina Nilsson, Stockholm

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2011-10-13.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte  

får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen

c/o Hans Norrgren
Vallkärratorns bygata 14

226 50 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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Infektionsläkarföreningens
Vårmöte i Stockholm 21–23 maj 2012
Välkommen till vackra huvudstaden – infektionskliniken på Karolinska är värd för Vårmötet! 
Vi bjuder infektionsläkare och ST-läkare från hela landet att delta. Vi kommer att hålla till i centrala Stockholm, 
på anrika Läkaresällskapet. 

Ledordet för mötet är interaktivitet. Vi kommer bland annat att ha mentometerdrivna föreläsningar och 
falldiskussioner i små grupper med kunniga ämnesföreträdare. Ni kommer att få höra det senaste inom kliniskt 
relevant forskning. Och ni får tävla med era kollegor i frågesport med knepiga infektionsfall!
Anmälan och information nås via hemsidan på www.infektion.net

Teman på mötet kommer att vara:
• HIV • Hepatit C • Tropiska infektioner • Svåra luftvägsinfektioner
• TBC • IVA-infektioner • CNS-infektioner • Infektioner hos immunsupprimerade

På kvällarna blir det middag i anslutning till stockholmska aktiviteter.

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade 
kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av 
effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens 
styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag 
till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av 
stiftelsens tillgängliga avkastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specia-
listutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 
3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten 
inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 10 000 
kronor. Skriftlig ansökan med kortfattad meritförteckning samt beskrivning 
av målsättningen med resan/konferensen skall insändas elektroniskt till 
Sekreteraren Stephan Stenmark stephan.stenmark@vll.se.

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2012.

Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond:
1§ Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet 

infektionssjukdomar i vidaste mening men också att befrämja framta-
gande av effektivare vårdmetoder för personer med infektioner.

2§ Ändamålet uppfylles genom att varje eller vartannat år ge ett ekonomiskt 
bidrag till en studieresa inom eller utom Sverige för deltagande i en 
medicinsk konferens där infektionsproblem kommer att behandlas.

3§ Stiftelsens styrelse skall utgöras av styrelsen för Svenska Infektions-
läkarföreningen i den mån dess medlemmar vill åtaga sig detta icke 
arvoderade uppdrag. Styrelsen för fonden lär dock lägst bestå av tre 
medlemmar inklusive Svenska Infektionsläkarföreningens ordförande 
och dess skattmästare.

4§ Styrelsen förvaltar dess tillgångar som skall vara insatta på bank eller 
annan penninginstitution lydande under Finansinspektionen eller 
placeras i fullgoda värdehandlingar.

5§ Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras 
minst tre medlemmars närvaro. Ordinarie sammanträde med styrelsen 

äger rum årligen en gång före februari månads utgång. Ytterligare ett 
ordinarie styrelsesammanträde skall hållas för beslut om utdelning av 
resestipendium. Extra sammanträde hålls när så av någon styrelsele-
damot påkallas.

6§ Stiftelsens styrelsemöten inklusive dess årsmöten protokollföres. Stif-
telsens räkenskaper avslutas per kalenderår. För utdelningsändamål 
må endast disponeras 9/10 av för året tillgängliga avkastningsmedel. 
Resten tillföres kapitalet. Räkenskaperna skall granskas av en kvalifi-
cerad revisor som jämte suppleant för denne utses av styrelsen för ett 
kalenderår i sänder.

7§ Revisorn skall före utgången av februari månad avgiva berättelse över 
sin granskning, varvid revisorn har att till- eller avstyrka ansvarsfrihet 
för styrelsen. Tillstyrker revisorn ansvarsfrihet skall sådan anses vara 
lämnad. Har revisorn ej tillstyrkt ansvarsfrihet skall frågan om godkän-
nande av bokslutet hänvisas till Svenska Infektionsläkarföreningens 
årsmöte som en särskild punkt i dess dagordning.

8§ Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse kungör på lämpligt sätt 
att stiftelsens resestipendium är till ansökan ledigt före en viss datum. 
Berättigad att söka är infektionsläkare (under utbildning eller redan 
specialist) samt annan personal arbetande på en infektionsklinik inom 
Sverige. För den senare kategorin sökande gäller dock att de skall 
arbetat minst tre år inom samma infektionsklinik.

9§ Vid val mellan olika sökande skall hänsyn främst tagas till den nytta för 
infektionsspecialiteten som tillföres av de kunskaper den sökande kan 
inhämta under sin studieresa. Resebidraget får dock ej ges till samma 
person som erhållit stipendiet tidigare.

10§ Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto 
för erlagda kostnader.

11§ Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 
maj 1929 om tillsyn över stiftelser. Den är ej registrerad i Stiftelseregistret 
enl. stiftelselagen (1994:1220).

12§ Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkar-
föreningen c/o Svenska Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 
10, 101 35 Stockholm.

Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
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Peter Lanbeck och jag hade under 
projekteringsarbetet av den nya 
Infektionskliniken i Malmö haft 

kontakt med ett antal experter inom sjuk-
husdesignområdet. Bland annat har Roger 
Ulrich, arkitekturprofessor från Texas, nu 
även verksam vid Chalmers, varit en stor 
inspirationskälla.

Vi blev inspirerade av Roger att skicka in 
ett abstract till en poster till International 
Healthcare Design Conference i Las Vegas 
förra året.

Till vår förvåning blev vi inbjudna att 
hålla en 1-timmes föreläsning. Detta var ett 
för oss något udda sammanhang och udda 
auditorium.

Trots att vi är okända i sammanhanget 
drog vi en ganska stor publik och fick mycket 
frågor. Detta avspeglade sannolikt att många 
ser smitta och resistensproblem som ett stort 
problem för sjukvården i USA och man var 
intresserade av arkitektoniska lösningar på 
dessa problem.

Förutom att redogöra för vårt projekt för-
sökte vi även redogöra för den svenska orga-
nisationen av infektionssjukvård och svensk 

syn på antibiotikaresistens och STRAMA-
arbete etc.

Konferensen pågick i fyra dagar och samlade 
cirka 4 000 delegater. Det var en blandning 
av sjukhusadministratörer, sjuksköterskor, 
läkare, arkitekter, landskapsarkitekter och 
miljöpsykologer. Det var också en stor indu-
striutställning där det bl.a. framgick att 
Skanska är en stor aktör på den amerikanska 
marknaden. 

Det var många parallella sessioner som 
handlade om sjukvårdsorganisation, arki-
tektur och miljöpsykologi. T.ex. forskning 
kring hur omgivningar, utsikter, platser, ljus, 
solljus, bilder och musik kan påverka vår 
hälsa och prestationsförmåga. 

Som en röd tråd genom föreläsningarna 
fanns temat att man försöker evidensbasera 
designen av sjukvårdsmiljöer. 

Klassiska exempel på evidencebased healt-
hcare design är Roger Ulrichs banbrytande 
studie ”A room with a view” publicerad 
i Sience 1984. Han visade i sin studie att 
nyopererade patienter som låg och tittade 
ut genom fönstret på en grön miljö i stället 

för en betongvägg hade ett snabbare tillfrisk-
nande och behövde mindre smärtstillande.

Spåren av dessa studier kunde till och 
med märkas på industriutställningen där 
det såldes ljusskärmar med vackra landskaps-
motiv som man kunde ha i samband med 
coloskopi etc.

Förutom den rena kongressverksamheten 
ingick besök på sjukhus i Las Vegastrakten. 
Jag besökte ett akutsjukhus som var ganska 
konventionellt i sin uppbyggnad.

Man hade verkligen satsat allt för att 
ge ett gott intryck. Efter katedrala föreläs-
ningar av arkitekterna bakom sjukhuset och 
administratörer, fick vi göra studiebesök i 
grupper. Det slutade med att vår grupp blev 
instängda i en hiss som inte gick att öppna. 
Vi var då en grupp på 20 personer, en bland-
ning av läkare, arkitekter och sjukhusadmi-
nistratörer. Vi satt instängda i hissen i en 
halvtimme. Vi ringde på larmknapparna i 
hissen som kopplades till en centraliserad 
larmcentral i Las Vegas som frågade om vi 
försökt att öppna dörren, och kopplades 
runt till lite olika instanser som varje gång 

Infektionskliniken i Malmö 
goes Las Vegas

Referat från international Healthcare Design Conference, las Vegas 2010

Historien om hur två infektionsläkare hamnade på en arkitekturkonferens!

Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health.Las Vegas by night.
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frågade vilket sjukhus det gällde 
etc. Till slut lyckades man med 
kofot bända isär hissdörrarna 
utifrån och släppa ut oss. Vi blev 
erbjudna att ta en annan hiss för 
att se förlossningsavdelningen, 
men vi föredrog att ta trapporna. 
Vi gjorde då den intressanta arki-
tektoniska iakttagelsen att alla 
förväntas åka hiss. Trapporna låg 
väldigt undanskymda på baksidan 
av sjukhuset och användes sällan. 
Inga hälsotrappor här inte. Detta 
märktes också på sköterskan som 
skulle visa oss runt, som blev 
påtagligt andfådd. Ett annat sjukhus som låg i närheten som jag 
besåg från utsidan men tyvärr inte hann gå på studiebesök i var 
Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, se bild. Man 
kan undra hur denna sjukhusdesign fungerar för personer som har 
problem med sin ”hjärnhälsa”. 

Sammanfattningsvis var detta en något udda och ovanlig kongress-
upplevelse där det både var roligt att få redogöra för våra idéer 
bakom Infektionskliniken i Malmö men där vi också fick lära oss 
mycket nytt och träffa folk från olika professioner.

Man kan också se evidence based health care design som en 
intressant trend där vi med evidensbaserad medicin varit väldigt 
framgångsrika vad gäller läkemedelsbehandling och medicin-
ska tekniska procedurer och samtidigt skapat ibland omänskligt 
industriliknande miljöer där man glömmer bort hur viktigt det 
kan vara med läkande miljöer runt patienten vad gäller ljud, ljus, 
utsikt över natur etc. Dessa faktorer kan naturligtvis också vara av 
stor betydelse för personalen. Det är också en intressant trend att 
man börjar arbeta evidensbaserat med organisation och miljö etc. 
och inte bara det klassiskt medicinska innehållet runt patienten. 

Många föredrag belyste också de hälsoekonomiska vinsterna av 
en väl genomtänkt sjukhusdesign.

För den som är intresserad kan 
nämnas att den här konferensen 
går varje år i USA, i år i Nashville, 
Tennessee. 

Man kan ju sedan reflektera 
över att Las Vegas är ett ganska 
speciellt ställe för en sådan här 
konferens. Det är inte direkt 
någon hälsosam miljö som är 
läkande för själen, med ljud, ljus, 
neon och betong överallt dygnet 
runt. Detta anspelades det också 
på i början av många anföranden.

TORSTEN HOlmDaHl
Infektionsläkare

Malmö, SUS

Elevator out of order.

Infektionskliniken i Malmö. På 
bilden kan författaren skönjas.

ANNONS



ANNONS
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Yngreläkarspalten

Solen skiner utanför fönstret idag, men 
det blir allt kallare och mörkare. Trots 
allt kan det vara härligt med hösten. 

Man kan med gott samvete sitta inne och 
mysa, tända ljus och dricka lite varmt te, och 
skulle man ha tid (vilket inte jag har just nu 
med en 3,5-åring och en 5-månaders bebis) 
kan man läsa en god bok.

Höstens fallseminarium har precis varit och 
det blev väldigt lyckat! Mycket tack vare 
våra duktiga falldragare Pia Forsberg, Ceci-
lia Rydén, Britt-Marie Eriksson och Jonas 
Ahl. På kursutvärderingen blev betyget 5,53 
(av 6) i övergripande intryck, boendet fick 
4,75, maten 5,70 och fallen fick mellan 5,03 
och 5,72. Även nästa år kommer det att bli 
dubbla fallseminarier, ett på våren (se separat 
annons i detta nummer) och ett på hösten, 
eftersom det är så otroligt uppskattat och 
trevligt. Ni som ännu inte har gått någon 
gång, passa på att anmäla er så snart som 

möjligt! Rekommendationerna är att man 
ska delta i fallseminariet 1–2 gånger under 
sin ST-utbildning.

i specialistutbildningskommitéen (SPUK) 
har vi precis reviderat checklistan. Det blev 
inga stora ändringar utan bara någon for-
mulering här och där. Glöm inte att titta i 
checklistan lite då och då. Förhoppningen är 
att den ska vara ett bra stöd och hjälpmedel 
för att se vad man bör lära sig under sin 
ST-utbildning.

Under hösten har vi också arbetat med 
en rondmall för bedömning av ST-läkare. 
Denna finns nu på hemsidan under fliken 
”utbildning”. Den kan ni prova och se om 
ni tycker att den fungerar. Vi tar gärna emot 
synpunkter och förslag på förbättringar.

Vi har även lagt ner mycket tid och dis-
kussion kring kurser och utbud. Jag redovi-
sade lite från vårens enkät i min förra spalt 
och vi kommer att arbeta vidare med denna 

viktiga fråga. Viktigast och mest angeläget 
just nu är att se till att alla ska kunna gå 
kursen i antibakteriell/-mikrobiell terapi. 
Det riskerar att bli ett glapp för ST-läkare 
som är ungefär i mitten på sin ST-utbildning 
då kursen nästa år har omvänd turordning 
för antagningen. Vi försöker även påverka 
kursproducenter så att de skall ge populära 
kurser varje år som annars kanske skulle ha 
gått vartannat år. Förhoppningen är också 
att vi ska kunna få någon att ”bygga” en kurs 
som passar våra önskemål och som kanske 
skulle bli en kurs som man kan gå i början 
av sin utbildning.

Jag hoppas att vi ses på Ungt forum!

Camilla lORaNT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Fallseminarium i lantlig idyll 15–16 mars 2012

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i Infektionssjukdomar 
till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 15-16 mars ordnas ett seminarium för 16 deltagare. Fallen pre-

senteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. Utbildningen brukar 
vara mycket uppskattad! I checklistan rekommenderas det att man deltar i fallseminariet 1-2 ggr under sin ST.

Kurslokal: Odalgården (www.odalgarden.se) utanför Uppsala. 30 min från Arlanda och 15 min från Uppsala.
Kurstid: 15-16 mars 2012, Vi startar med lunch på Odalgården och avslutar dagen efter med sen lunch.

Pris: 4200 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i enkelrum och alla måltider.

Varmt välkommen med anmälan senast den 22 januari 2012 på www.infektion.net 
(gå in under kongresser & möten 2012).

Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att snarast efter anmäl-
ningstiden gått ut ge besked om vilka som har antagits. Vi kommer att prioritera dem som inte varit med tidigare 

och dem som har kort tid kvar till specialistkompetens samt sträva efter en god spridning mellan olika kliniker.

Vid frågor kontakta 
Camilla Lorant, e-mail: camilla.lorant@gmail.com



ANNONS



Vårens fortbildningsmöte hålls i vårvackra Saltsjöbaden utanför Stock-
holm. Vi håller till på Vår Gård, en konferensanläggning med ett fantas-
tiskt läge vid Baggensfjärden. Boendet och maten håller hög standard.

Vi upprepar förra årets mycket uppskattade kurs med huvudtemat 
kirurgiska infektioner, ett område som inte är så väl belyst i litteratu-
ren, men där vi dagligen möter problem som infektionsläkare. Flera 
föreläsare är erfarna infektionskonsulter; Bengt Gårdlund som talar om 
infektioner i övre och nedre buken, Magnus Brink som föreläser om 
infektioner i thorax och Jan Sjölin som talar om neurokirurgiska infek-
tioner. Gästföreläsare är PO Nyström, professor i kirurgi vid Karolinska, 
som talar om kirurgiska infektioner ur kirurgens perspektiv.

Utöver huvudtemat kirurgi fokuserar vi även på det nyutkomna vård-
programmet om virala CNS-infektioner som presenteras av Marie 
Studahl.

Den pedagogiska metoden är, såsom de senaste åren, en blandning av 
katedrala föreläsningar och interaktiva diskussioner kring patientfall 
och särskilda problem.
Vårutbildningen 2011 fick totalbetyget 5,1/6,0 och på frågan om delta-
garna skulle vilja rekommendera kursen till en kollega i motsvarande 
situation fick den 5,5 av 6 möjliga poäng.

Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.infektion.
net. Anmälan är bindande. Kommunikation inför avresan kommer att 
ske via e-post, så var särskilt noggrann med att din mejladress är kor-
rekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas 
bekräftelse samt fakturor på anmälningsavgift m.m. Slutgiltigt schema 
kommer mejlledes senast tre veckor före avresan. Deltagarantalet är 
begränsat till 50 personer. Vid de senaste utbildningstillfällena har 
kurserna blivit fulla före anmälningstidens utgång, och först till kvarn 
gäller!

Vårt bokningsföretag hjälper gärna till med frågor:
Hansen Conference & Event
email: lakarforening@hansen.se

Kostnaden är 8 100 kr exkl. moms för läkare som är medlemmar i 
Infektionsläkarföreningen och inkluderar boende i enkelrum två nätter, 
tre luncher, två middagar och två frukostar samt möteskostnader.
Resan ingår ej. Det finns goda förbindelser till Saltsjöbaden och man 
kan även ta sig dit tågledes från Arlanda. Starttiden är förlagd så att de 
flesta deltagare skall kunna påbörja sin resa hemifrån på måndagen.
Anmälan kan ske senast 15/1, men anmäl dig snarast för att vara säker 
på en plats.

Schema för Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte på 
Vår Gård Saltsjöbaden 23–25/4 2012

Måndagen 23/4
09.30–10.00 Kaffe
10.00–10.30 Inledning, Utbildningsansvarig SILF
10.30–11.15 Kirurgiska infektioner i övre o nedre buken, Bengt Gårdlund
11.30–12.15 Kirurgiska infektioner i övre o nedre buken, Bengt Gårdlund
12.15–13.15 Lunch
13.15–14.00 Vårdprogrammet virala CNS-infektioner, Marie Studahl
14.15–15.00 Vårdprogrammet virala CNS-infektioner, Marie Studahl
15.00–15.30 Kaffe
15.30–17.00 Falldiskussioner 1-3, grupp 1-3,  

Bengt Gårdlund, Marie Studahl, Magnus Brink
18.00 Middag

Tisdagen 24/4
08.30–09.15 Kirurgiska infektioner i thorax och gynsfären, Magnus Brink
09.30–10.15 Kirurgiska infektioner i thorax och gynsfären, Magnus Brink
10.15–10.30 Kaffe
10.30–12.00 Falldiskussioner 1-3, grupp 1-3
 Bengt Gårdlund, Marie Studahl , Magnus Brink
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45 Antibiotikaprofylax inför kirurgi 
14.00-14.45 Antibiotikaprofylax inför kirurgi 
14.45-15.15 Kaffe
15.15- 16.45 Falldiskussioner 1-3, grupp 1-3
 Bengt Gårdlund, Marie Studahl , Magnus Brink
18.00 Middag

Onsdagen 25/4
08.30–09.15 Kirurgíska infektioner ur kirurgens synpunkt, P.O. Nyström
09.30- 10.15 Kirurgíska infektioner ur kirurgens synpunkt, P.O. Nyström
1015–10.45 Kaffe
10.45–11.30 Neurokirugiska infektioner Jan Sjölin
11.45-12.30 Neurokirugiska infektioner Jan Sjölin 
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.30 Knäckfall med mentometer Utbildningsansvarig SILF
14.30–15.15 Avslutning och utvärdering Utbildningsansvarig SILF

Föreläsare:
Magnus Brink, överläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska, Göteborg
Bengt Gårdlund, överläkare, Infektionskliniken Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge 
P.O. Nyström, överläkare, professor, Kirurgkliniken Karolinska Universi-
tetssjukhuset Huddinge
Jan Sjölin, överläkare, professor, Akademiska universitetssjh, Uppsala
Marie Studahl, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska, Göteborg 

Inbjudan till Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte 
på Vår Gård Saltsjöbaden 23–25 april 2012

Välkommen till fortbildningsmötet!
Jonas Sundén-Cullberg, fortbildningsansvarig
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  aktuella avhandlingar

Guðrún Sigmundsdóttir har gjort en 
avhandling under sin tjänstgöring i 
Lund innan återflytt till Island och 

en överläkartjänst där. Arbetet handlar om 
mätning av arabinitol kvoter mellan D- och 
L-form för diagnostik av invasiv candidia-
sis hos barn, och man har genom dessa 
studier visat att diagnostiken fungerar på 
neonatalavdelning samt på barnonkologen, 
där riskbarn kan följas för att se förändring 
med förhöjda värden redan innan växt av 
Candida i odlingsprover besvarats. Rätt 
handhavande av proverna är viktigt dels då 
bakterietillväxt i urinprov visat för Klebsiella 
leder till falskt låg kvot pga. nedbrytning av 
arabinitol, dels kan dietärt tillfört arabinitol 
ge falskt höga värden. Dock torde små barn 
på svenska sjukhus sannolikt inte få i sig 
nämnvärda mängder av vare sig fermente-
rad soja eller rödvin, de födoämnen som 
kan ge sådana felkällor. I Lund används 
metoden i rutindiagnostik vid kliniskt mik-
robiologiska laboratoriet för de barnonko-
logiska riskpatienter som screenas, medan 
man på neonatalavdelningen har en mer 
riktad diagnostik med metoden, vilken mig 
veterligen inte fått någon större spridning 
i landet, eller användes den på barn- men 
inte på infektionskliniker? Beror det på 
arbetsintensitet, kostnader eller av annan 
anledning undrar undertecknad. Skillna-
der i resultat föreligger mellan lika sjuk-
hus i världen, beroende bl.a. på att olika 
Candida-arter ger upphov till olika nivåer, i 

denna avhandling visat i jämförelse mellan 
Lund och Brisbane. De in vivo-studier som 
gjordes är utförda på immunsupprimerade 
kaniner, om vilket Ni rekommenderas läsa 
här nedan.

likaså från vårt sydligaste universitet 
kommer Niclas Winqvists avhandling om 
tuberkulos vilken försvarades sista dagen 
i maj i år varefter respondenten omgående 
erhöll en epidemiologtjänst, med en epi-
demiologisk avhandling i bagaget. Johan 
Giesecke var fakultetsopponent och Håkan 
Miörner huvudhandledare med stöd av Per 
Björkman. Resultatet av studierna är gläd-
jande då man finner att risken att insjukna i 
tuberkulos i hög ålder efter att ha smittats 
som barn synes betydligt lägre än vad som 
tidigare angivits. Utläkningen för de 49 
personer exponerade med M.tb som ingick 
i en delstudie var 4,5% per år. I jämförelse 
med Danmark hade personer från Afrikas 
Horn lägre risk att insjukna i Sydsverige, 
sannolikt pga. en under studietiden större 
inflyttning till Danmark av redan tb-expone-
rade personer. Ett större antal personer 
studerades med en av de nya IGRA-tester 
som finns på marknaden, Quantiferon. Vid 
aktiv tuberkulos var Quantiferon mycket 
dåligt om än något bättre vid lymfkörtelen-
gagemang än vid lungtuberkulos.

i Kalmar försvarade Jonas Bonnedahl 
under flyttfåglarnas vårsäsong sin avhand-

ling rörande antibiotikaresistens hos fåglar 
och människor. Det tycks finnas samband 
mellan obebodda naturområden (läs Antark-
tis) och avsaknad av antibiotikaresistens. I 
Kalmar finner man likhet i resistensgener 
hos E. coli bland måsar och människor, 
och vi som var med och lyssnade fick ta 
del av en trevlig och informativ diskussion 
mellan den statsepizootologiska opponen-
ten och respondenten, en sann ornitolog. 
Betygsnämndsuppdrag ger mycken kun-
skap i skilda områden, och rekommenderas 
varmt!

CECilia RYDéN

Tre aktuella avhandlingar inom 
infektionsmedicinen

Rättelse
Jag vill här framföra en ursäkt till 
Johanna Sjöwall vars avhandling 
pinsamt nog inte blev presenterad 
i ingressen till Nya avhandlingar i 
nummer 3/2011 av Infektionsläkaren. 
Av sista meningen kan man tro att 
Johanna studerat meningiter, vilket 
inte är fallet! 
Johanna Sjöwall presenterade studier 
på Borrelia-infektion, dels immunsvaret 
vid infektion, dels det kliniska utfallet 
efter antibiotikabehandling med avse-
ende persisterande symptom.

CECilia RYDéN

Pfizerstipendiet 2012
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkar-
föreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlem-
mar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan 
utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr. 
2012 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens Sekreterare Stephan Stenmark, stephan.stenmark@vll.se 
senast den 7 mars 2012. Ansökan bör innehålla summarisk curriculum vitae, en beskrivning av forskningsprojektet samt en plane-
rad stipendieanvändning. 

övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarförening-
ens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. 
Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsläkarnas vårmöte i maj månad eller vid näst-
kommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
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  aktuella avhandlingar

D-arabinitol in the diagnosis of invasive 
candidiasis

GuðRúN SiGmuNDSDóTTiR
Handledare: Docent, numera professor Bertil Christensson, Institutionen för kliniska vetenskaper, 
avdelningen för infektionsmedicin, Lund. 
Tidpunkt för disputation: 18 november 2010. Opponent: Professor Christine Wennerås, Sahlgrenska, 
Göteborg.

D-arabinitol (DA) är en sockeral-
kohol som produceras av de flesta 
humanpatogena Candida-arter. 

DA och L-arabinitol (LA) återfinns i samt-
liga humana kroppsvätskor och utsöndras 
i urinen. Vid njursvikt stiger DA och LA 
i serum, för att korrigera för nedsatt njur-
funktion mäts antingen DA/LA- eller DA/
kreatinin-kvot. DA/LA-kvoten i både urin 
och serum analyseras med gaskromatografi-
mass spektrometri.

Flera kliniska studier har visat hög käns-
lighet (83–94%) med DA-metoden vid 
diagnostik av invasiva Candida-infektioner. 
Behandlingseffekt korrelerar till sjunkande 
DA-nivåer, liksom mortalitet med kvarstå-
ende förhöjda DA-nivåer. Förhöjda DA-
värden detekteras flera dagar till veckor 
innan odlingar är positiva. DA/LA infördes 
i rutindiagnostik på Universitetssjukhuset i 
Lund efter att en studie på barnonkologen 
avslutades år 1997. 

En klinisk prospektiv studie på DA/LA-
kvot i urin genomfördes på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen i Lund. Urinprov 

togs på en bit filtrerpapper i blöjan, lufttor-
kades och skickades till laboratoriet. Samt-
liga 6 barn med odlingsverifierad invasiv 
candidiasis och > hälften av de barn som 
fick empirisk svampbehandling hade förhöjd 
DA/LA-kvot. DA/LA-kvoten normalisera-
des vid framgångsrik svampbehandling både 
hos barn med odlingsverifierade infektioner 
och hos empiriskt behandlade barn.

En prospektiv studie utfördes på vuxna 
cancerpatienter i Brisbane, Australien, 
samt på HIV-positiva patienter i Lund 
och Brisbane. DA/LA-metoden hade en 
lägre känslighet hos patienterna i Brisbane 
jämfört med i våra studier, vilket sannolikt 
kunde förklaras av att C. krusei har blivit 
en vanligare orsak till invasiva Candida-
infektioner på sjukhuset i Australien. Vår 
senaste studie visade låga nivåer av DA i 
provrör hos C. krusei jämfört med andra 
patogena Candida-arter. HIV-patienter med 
och utan mukokutana Candida-infektioner 
(oral candidiasis eller Candida esofagit), hade 
normala DA/LA-kvoter.

Efter att den prospektiva neonatalstudien 
avslutats infördes användning av DA/LA-
kvot i urin i kliniskt bruk. En tidigare pro-
spektiv studie på barnonkologiska avdel-
ningen i Lund, ledde till införande av DA/
LA-kvot i kliniskt bruk. I den tredje studien 
granskade vi hur DA/LA-kvoten användes 
på dessa två avdelningar. På barnonkologen 
rekommenderades regelbunden provtag-
ning två gånger i veckan på alla riskbarn. 
På neonatalavdelningen blev regelbunden 
DA/LA-monitorering inte rekommenderad, 
metoden skulle användas som ett komple-
ment till odlingar. Under perioden efter 
barnonkologstudien, sjönk incidensen av 
invasiv candidiasis signifikant. Mortaliteten 
minskade från 50% till 0%, små nume-
riska värden gav dock ingen rimlig statistisk 
analys. På neonatala intensivvårdsavdel-

ningen var incidensen och mortaliteten i 
invasiv candidiasis oförändrad under upp-
följningsperioden. Resultaten stärker vår 
övertygelse att man genom att använda 
resultaten från regelbundna DA/LA-analyser 
av riskpatienter i det kliniska arbetet, kan 
minska morbiditet och mortalitet vid invasiv 
candidiasis.

Vi genomförde en in vitro-studie där ett 
större antal stammar testades avseende DA-
produktion varvid avsaknad av DA-produk-
tion hos C. glabrata verifierades, medan C. 
dubliniensis befanns producera DA, liksom 
C. krusei som producerade DA i låga mäng-
der. Betydelsen av dessa fynd avseende DA/
LA-metodens känslighet in vivo är osäker. 
Studier där DA-produktionsförmågan hos 
kliniska stammar jämförs med patienternas 
DA/LA-kvoter efterlyses.

Förhöjda DA/LA-kvoter kan ses vid djupa 
C. Glabrata-infektioner trots icke mätbar 
DA-produktion hos C. glabrata in vitro. In 
vivo-produktion av DA hos C. glabrata har 
aldrig testats. En experimentell studie på tre 
immunsupprimerade kaniner genomfördes, 
varvid en infekterades med C. albicans och 
utvecklade mycket höga DA/LA-kvoter 
medan de två som infekterades med C. 
glabrata hade låga kvoter. DA-produktion 
hos C. glabrata kunde således inte påvisas 
in vivo.

Två mindre kontrollstudier genomfördes 
varvid konstaterades att urinprov med växt 
av Klebsiella förvarat i rumstemperatur gav 
falskt låga DA/LA-kvoter pga. bakteriens 
förmåga att bryta ner DA. Dietärt DA 
resorberas i mag–tarmkanalen och DA/
LA-kvoten steg vid intag av fermente-
rade livsmedel (kinesisk soja) eller dryck 
(rödvin). Vi tror dock inte att detta ska störa 
diagnostiken av definierade riskgrupper, 
men det är viktigt att inte använda DA/
LA-analysen okritiskt.

Guðrún Sigmundsdóttir

Jag kommer från Island, är 50 år gift tre-
barnsmor och mormor till en pojke som fyller 
två år i december. Från 1981–1987 gick jag 
läkarutbildningen vid Islands Universitet. 
Under åren 1987–1990 gjorde jag AT på 
Landspitali Universitetssjukhus och på Vär-
namo sjukhus. Sommaren 1990 flyttade jag 
till Lund, tjänstgjorde på infektionskliniken 
vid Universitetssjukhuset i Lund från 1990 
till 1998, och blev registrerad doktorand 
1997. Från 1998–2000 tjänstgjorde jag på 
avdelningen för klinisk bakteriologi i Lund. 
Specialistkompetens erhöll jag i infektions-
sjukdomar 1996 och i klinisk bakteriologi 
2004. År 2000 återvände jag till Island, är 
överläkare på smittskyddsenheten på Islands 
Helsedirektorat och tjänstgör också som spe-
cialist på avdelningen för klinisk bakteriologi 
på Landspitali Universitetssjukhus.
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Sverige lämpar sig mycket väl för att 
studera naturalförloppet av tuberku-
losinfektion. Tuberkulossituationen 

(tbc) i Sverige vid förra sekelskiftet liknade 
den i de idag värst drabbade afrikanska län-
derna. Incidensen i den svenskfödda befolk-
ningen har nu sjunkit till nära noll, men 
runt 1950 insjuknade > 10 000 svenskar i 
tbc årligen. Per capita är detta i paritet med 
situationen i Indien av idag. I genomsnitt 
utvecklar bara 1 av 10 smittade individer 
aktiv tuberkulos under livet, vilket inne-
bär att en tämligen stor andel av den äldre 
befolkningen är smittad i yngre år. 

i de två första studierna som ingår i avhand-
lingen studerades varför inte fler smittade 
individer utvecklar aktiv sjukdom i hög 
ålder, trots ett vikande immunförsvar. 
Genom att jämföra risken för tuberkulo-
sinfektion utifrån kön och ålder med stöd 
av tuberkulinundersökningar från 1930- och 
40-talen, med antalet anmälda fall av aktiv 
tuberkulos från 1920 och framåt, noterades 
att risken att aktivera en latent tuberkulosin-

fektion minskade i takt med att incidensen 
av tbc sjunkit i samhället. Eftersom risken 
för reinfektion varit mycket låg i Sverige 
sedan 1960-talet kunde vi se att andelen 
tuberkulossmittade som utvecklade aktiv 
sjukdom sannolikt är betydligt lägre än de 
10% som man traditionellt angivit i studier 
gjorda i länder med pågående smittöverfö-
ring. Vi misstänker att en större andel av 
de smittade har förmåga att helt läka ut 
sin latenta infektion än vad som tidigare 
diskuterats.

Det saknas idag metoder att påvisa latent 
tuberkulosinfektion annat än med indirekta 
immunologiska tester såsom tuberkulintest 
(PPD) och interferon-gamma γ release assays 
(IGRAs). De sistnämnda är in vitro-tester 
som mäter uttrycket av γ interferon efter 
stimulering med Mycobacterium tuberculosis-
specifika antigen. För att testa hypotesen att 
utläkning förekommer och för att försöka 
få ett mått på omfattningen av detta under-
söktes 49 personer i Malmö och Lund med 
känd exponering för direktmikroskopiposi-
tiv lungtuberkulos hos närstående. Personer 
som ingick i studien rekryterades via smitt-
spårningsjournaler från 1974 och framåt. 
Helt utläkt definierades dels som tuberkulin-
reaktion < 10 mm, vilken dessutom skulle ha 
minskat med > 6 mm sedan ursprungstesten, 
och dels negativ Quantiferontest. Sjutton 
personer uppfyllde kriterierna för utläkning 
med en uppföljningstid om 14 och ett halvt 
år (median). I vår studie motsvarade detta 
en årlig utläkning på 4,5%.

Ytterligare en studie rörande riskfaktorer 
för tuberkulos utfördes i Öresundsregionen 
(Skåne, Själland, Lolland-Falster, Mön och 
Bornholm). I denna undersökning registre-
rades > 2 500 fall av tbc mellan 1995 och 
2002 med en viss minskning över tid. Bland 
invandrare från Afrikas Horn förelåg högre 

incidens än hos andra invandrargrupper. 
Dessa löpte dessutom >4 gånger så stor 
risk att insjukna i tbc om de var bosatta på 
den danska sidan av Öresund än på den 
svenska, oberoende av kön, ålder och diag-
nosår. Anledningen till denna skillnad var 
troligen framför allt en mer aktiv inflyttning 
till Danmark från Afrikas Horn under stu-
dieperioden. Det är känt från andra studier 
att risken att insjukna är störst de första åren 
efter bosättning i det nya landet. En viss 
förekomst av aktiv smittspridning i denna 
invandrargrupp inom Danmark kunde inte 
uteslutas.

iGRa-tester för tuberkulosinfektion, Quanti-
ferontestet (använder ELISA-metod) och 
T-spot.TB (ELISPOT-metod), har blivit 
grundligt utvärderade på senare år. Utgångs-
punkten för vår undersökning var att se 
om Quantiferontestet hade någon plats 
vid diagnostik av aktiv tuberkulos. Av 
141 patienter med misstänkt tuberkulos 
som inkluderades fick 70 diagnosen aktiv 
tuberkulos, övriga fick en annan slutlig 
diagnos. Testets sensitivitet i denna studie 
var 63,1% och specificiteten 75,8%. Det 
var således stor risk att såväl positiva som 
negativa Quantiferonsvar kunde feltolkas vid 
misstänkt aktiv tuberkulos. Bland patienter 
med misstänkt lymfkörteltuberkulos var 
resultatet bättre (sensitivitet 82,6%, speci-
ficitet 80,0%), förmodligen beroende på att 
denna manifestation ofta orsakar en mycket 
stark immunologisk reaktion mot endast ett 
fåtal bakterier.

Dynamics of tuberculosis infection in 
Sweden
NiClaS WiNqViST
Smittskydd Skåne
Handledare: Håkan Miörner (huvudhandledare) och Per Björkman (bihandledare)
Disputation: I Malmö den 31 maj 2011
Opponent: Johan Giesecke, European Center for Disease Prevention and Control, Stockholm

Niclas Winqvist

Jag tillhör faktiskt den lilla minoritet som 
haft omedelbar professionell glädje av min 
nyvunna doktorstitel. I juli i år fick jag nämli-
gen en nyinrättad tjänst som epidemiolog vid 
smittskyddsenheten i Skåne. Innan dess hade 
jag arbetat som smittskyddssjuksköterska på 
samma arbetsplats sedan 2001. Min bana 
som sjuksköterska inleddes emellertid med 
tio år som sjuksköterska på infektionskliniken 
i Malmö, först på avdelning och därefter på 
mottagningen som tuberkulossjuksköterska 
och ansvarig för Tropiklaboratoriet. Under 
tiden på infektionskliniken hann jag också 
med tre år som något slags forskningssköter-
ska med särskild inriktning på tuberkulos på 
det nationella folkhälsolaboratoriet i Guinea 
Bissau i Västafrika. 
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Jonas Bonnedahl

Mitt intresse för forskning började redan 
under tidigt -90-tal i Umeå då jag var ama-
nuens och sedermera doktorand på medicinsk 
mikrobiologi. De första årens forskning var 
inriktade mot Borrelia, framför allt den då 
nyligen upptäckta Borrelia-cykeln hos havs-
fåglar. I samband med flytt till Kalmar inför 
AT hamnade forskningen i dvala ett par år 
för att sedan ta fart och då i ny skepnad med 
antibiotikaresistens i fokus. Möjligheterna 
till forskning i Kalmar har varit goda och 
kliniken har inte minst tack vare Björn Olsens 
arbete haft en framträdande forskningsprofil 
på Länssjukhuset. Jag är nu verksamhetschef 
på Infektionskliniken sedan 2009 och har 
också varit hygienläkare under tre år, och 
har alltjämt ett brinnande forskningsintresse 
och är glad över att ha fått en av landstingets 
postdoc-tjänster på 20%. Fritiden tillbringas 
tillsammans med familjen i sommarhuset på 
Öland där möjligheterna för att ägna mig åt 
min passion, fåglar, är utmärkta.

En ökande antibiotikaresistens är 
ett hot mot protesingrepp, cancer-
vård och annan avancerad sjukvård. 

Spridning av antibiotikaresistens i kliniska 
sammanhang och miljöer är relativt väl-
studerad inom såväl human- som veteri-
närmedicin, medan förekomsten av och 
eventuell spridning av antibiotikaresistens 
i naturliga omgivningsmiljöer är mindre 
välstuderad. 

I min avhandling har jag studerat vilda 
fåglars betydelse som bärare och potentiella 
spridare av antibiotikaresistenta tarmbak-
terier. 

I studie nr.1 undersöktes Åsnepingviner 
från Neko Harbour på Antarktiska halvön. 
Ingen antibiotikaresistens hittades i tarmflo-
ran hos pingvinerna. Även om Antarktiska 
halvön besöks av en ansenlig mängd turister 
varje år så torde den mikrobiologiska inver-
kan från människor vara försumbar då vare 
sig toalettbesök eller avloppstömning från 
turistfartygen får utföras i Antarktis. Detta 
indikerar att utan kontakt med männis-
kor eller av människor påverkad miljö så 

förekommer inte heller förvärvad antibio-
tikaresistens.

I studie 2 undersöktes förekomsten av 
antibiotikaresistens hos fåglar från Arktis. 
Insamlingen skedde i Nordöstra Sibirien, 
Grönland och Alaska. Trots att insamlingen i 
huvudsak skedde i miljöer långt från mänsk-
lig påverkan bar flera av de studerade fåglarna 
på resistenta bakterier, även multiresistenta 
isolat. Resistens påvisades i 14 av 17 isolat. 
Den mest troliga förklaringen till detta är att 
fåglar kan bära med sig antibiotikaresistenta 
bakterier från övervintringsområden i mer 
tättbefolkade områden till sina häcknings-
områden. 

Den tredje studien omfattar en undersök-
ning av antibiotikaresistensen hos medel-
havstrutar från södra Frankrike. Det visade 
sig att nära hälften av de undersökta trutarna 
bar på antibiotikaresistenta bakterier. Tio 
procent var bärare av ESBL-bildande bak-
terier. Den dominerande gruppen bland 
de ESBL-bildande bakterierna var CTX-M 
grupp 1. Genetisk analys av de ESBL-
producerande E. coli-stammarna visade på 
en stor genetisk variation. Det indikerar 
att dessa resistensgener (ESBL) återfinns 
i större delar av E. coli-populationen och 
att spridningen bland fågelpopulationen 
inte bara representerades av någon enstaka 
ESBL-bärande stam.

I den fjärde studien analyserades före-
komsten av antibiotikaresistens hos skratt-
måsar från en koloni i centrala Kalmar. 
Resistensnivån var här betydligt lägre än hos 
medelhavstrutarna i Frankrike (11%) men 
även skrattmåsarna i Kalmar bar på ESBL-
producerande stammar (två CTX-M-14 och 
en CTX-M-15). Samtliga ESBL-produce-
rande stammar som isolerats vid laboratoriet 
för klinisk mikrobiologi på Länssjukhuset 
i Kalmar under 2007 karakteriserades för 
jämförelse med isolat från mås. Det visade 
sig att de dominerande ESBL-varianterna i 
humanmaterialet var CTX-M-15 men även 
CTX-M-14 fanns representerat, dvs. samma 
varianter som hos skrattmåsarna. Med tanke 
på den låga generella resistensnivån hos 
skrattmåsarna var det överraskande med 
fynd av ESBL-producerande stammar hos 
dessa, med tanke på hur nyligen spridning 
bland människor påvisats. 

I den femte studien i avhandlingen prov-
togs fågelpopulationer på Kommendörsö-
arna i Beringssund och en skrattmåsko-
loni på Kamchatkahalvön. Den generella 
resistensnivån hos fåglar provtagna på de 
isolerade Kommendörsöarna var mycket låg 
(1,7%) men även här isolerades en ESBL-
producerande E.coli som visade sig vara av en 
E.coli-stam som orsakat stor spridning i sjuk-
vårdsmiljö (O25b-ST131 (CTX-M-15)). 

Den snabba spridningen av ESBL (och i 
synnerhet av CTX-M-varianter) som påvi-
sats hos människor de senaste åren pågår 
uppenbarligen också ute i naturen.

Den sjätte och avslutande studien i mitt 
arbete jämförde två olika populationer av 
E. Coli-isolat utan resistens (nativa eller 
vildtyps-populationer) med varandra. Iso-
laten från de arktiska fåglarna i studie 2 
jämfördes med kliniska stammar från blod-
odlingar (analyserade vid klinisk Mikrobio-
logi, Centrallasarettet, Växjö). Det visade 
sig att distributionen av inhibitionszonerna 
vid antibiotikaresistenstestning var identiska 
hos fågel- och humanstammarna. Detta 
stärker antagande att den nativa andelen av 
E. coli från populationer av olika ursprung 
är likartad och att användande av epidemio-
logiska brytpunkter som utgår från distri-
butionen av nativa bakteriepopulationer 
kan appliceras på en bakterieart oberoende 
av värddjur. 

Sammanfattningsvis visar studierna i denna 
avhandling att vilda fåglar bär på antibioti-
karesistenta bakterier inklusive ESBL-pro-
ducerande stammar. I synnerhet bär måsar i 
förvånande hög grad på ESBL-producerande 
stammar. De dominerande ESBL-varianterna 
hos måsar är samma varianter som återfinns 
hos människor och hos djurbesättningar i 
motsvarande område. ESBL-producerande 
E. coli hos medelhavstrut uppvisar en stor 
genetisk variation vilket indikerar att de 
aktuella ESBL-generna är mycket rörliga och 
sprids inom en stor del av E. Coli-populatio-
nen. Olika fågelkolonier med hög individtät-
het och närhet till vatten kan förmodligen 
vara smältdeglar och reservoirer för nya resis-
tenstyper. Dessa studier visar att vilda fåglar 
kan vara viktiga bioindikatorer för hur olika 
antibiotikaresistenstyper sprids i naturen.

Antibiotic resistance in Enterobacteriaceae 
isolated from wild birds
JONaS BONNEDaHl
Handledare: Professor Björn Olsen
Disputation: 2011-03-25
Fakultetsopponent: Förre statsepizootologen, professor Martin Wierup
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Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2011
Stockholm, 30 november–2 december

Program, sektionen för infektionssjukdomar

Årets Riksstämma har det övergripande temat ”Säkrare vård”. Det blir ett rikt infektionsprogram. Vi har i år valt 
att i stor uträckning ha programpunkter som är gemensamma för sektionerna Infektionssjukdomar och Medicinsk 

Mikrobiologi. Förhoppningsvis ska det leda till god kvalité och många åhörare.
Välkomna till Riksstämman 2011!

Anders Johansson, Vetenskaplig sekreterare, Svenska infektionsläkarföreningen.

Onsdagen den 30 november

Hall B
09.00-18.00 Posterutställning 
Utställarna finns på plats vid sin Poster 09.30-10.30.

1P. Hur blev influensan i Västra Götaland året efter pandemin? 
Anna Lindqvist, Kristina Nyström, Per Follin.

2P. Temocillin – drug of choice mot Burkholderia cepacia? 
Annika Hollsing.

3P. Ett ovanligt fall av tularemi; sannolikt en ny smittväg i ett 
nytt område i Sverige. Sofia Sundell, Olof Blivik, Rickard Eitrem.

4P. Nytt övervakningssystem bekräftar att Clostridium difficile 
är den vanligaste orsaken till inhemskt förvärvad bakteriell 
tarm infektion. Maria Lysén, Johan Struwe, Karin Tegmark, 
Thomas Åkerlund.

5P. Hög förekomst av andra sexuellt överförda infektioner hos 
män som har sex med män (MSM), med nyupptäckt HIV-
infektion. Göran Bratt, Katarina Gyllensten, Bo Hejdeman, 
Lena Lindborg, Lars Moberg, Gun Malmlöv, Fredrik Pettersson, 
Ivar Qvarnström, Johan Wikström.

6P. Fortsatt överdödlighet bland hivpositiva män som har sex 
med man (MSM) trots 15 år av effektiv antiviral behandling. 
Göran Bratt, Magnus Edlund, Lars E. Eriksson.

7P. Mortalitet vid enterokockbakteriemi. Thomas Hellborg, 
Marcus Johansson, Per-Åke Jarnheimer, Lena Serrander, 
Thomas Schön.

8P. Koncentrationsstyrd ribavirin-dosering med darbepoetin-
stöd och Peg-IFN alfa-2a vid behandling av hepatit C-recidiv 
efter levertransplantation. Malin Ackefors, Henrik Gjertsen, 
Annika Wernerson, Ola Weiland. 

9P. Enkel standardvårdplan – för säkerhets skull. Anders Lund-
qvist, Catharina Steen, Maria Svensson, Johanna Skatt, Laura 
Raduta, Ulla Marklund, Peter Geiger, Per-Anders Börjesson, 
András Kovács, Susanne Jungnelius, Margaréte Gustafsson. 

10P. Disease burden of herpes zoster in Sweden. Marie Studahl, 
Max Petzold, Tobias Cassel. 

11P. Epidemiologi och behandling av candidemi i två svenska 
län 2004–2008. En retrospektiv analys. Jesper Ericsson, 
Fredrik Ruckert. 

12P. Akut bukinfektion – diagnostisk svårighet. Henrik Olsson, 
Anders Lundqvist. 

13P. Vaccination av HIV-patienter med Pandemrix och Fluarix, 
långtidsuppföljning. Karlis Pauksens. 

14P. Hepatit C-screening av gravida via MVC inom Region 
Skåne. Mattias Waldeck, Inger Eriksson, Eva B. Gustafsson, 
Bengt Löfgren. 

15P. The cost of managing chronic hepatitis C in Sweden – 
medical resource utilisation in different stages of the disease. 
Sofia Orrskog, Sarah Friberg, Malin Lenre, Lars Bäckman, 
Ann-Sofi Duberg, Leo Flamholc, Styrbjörn Friman, 
Anna Hollander, Per Sangfelt, Hans Verbaan, Antti Oksanen. 

16P. Ökning av Staphylococcus aureus Bakteremier under 
2000-talet. Gunnar Jacobsson. 

17P. Antibiotikaresistens och virulens hos koagulasnegativa 
stafylokocker i sjukhusmiljöer och i samhället. 
Hanna Rundström, Anders Johansson. 

18P. Infektionsverktyget – ett verksamhetsstöd för att motverka 
vårdrelaterade infektioner och felaktig antibiotikaanvändning. 
Ann Tammelin, Ann-Sofie Geschwindt, Ingela Linered, Ingemar 
Qvarfordt, Johan Struwe, Mikael Hoffmann, Petra Hasselqvist, 
Rikard Lövström. 

19P. Stor genetisk variation av humant rhinovirus hos patienter 
med akut luftvägsinfektion – en retrospektiv studie av nasofa-
rynxprover tagna under fyra år. Martina Sansone, 
Lars- Magnus Andersson, Johan Westin, Robin Brittain-Long, 
Maria Andersson, Magnus Lindh. 

20P. Norovirus kan påvisas med PCR i prov med flockad pinne 
från munslemhinna hos knappt en tredjedel av patienter med 
akut norovirusenterit. Lars Gustavsson, Thomas Andreasson, 
Magnus Lindh, Johan Westin, Lars-Magnus Andersson. 

21P. Analys av mortalitet pga. sepsis baserat på kliniska infor-
mationssystem. Greger Fransson, Martin Holmbom, Daniel 
Karlsson, Lennart E Nilsson, Sten Walther, Håkan Hanberger. 

22P. Dricksvattenburen smitta gav utbrott på Norra Öland. 
Catharina Alexandersson, Kjell-Olof Hedlund, Jonas Tjörnbo, 
Claes Söderström. 

23P. Pneumokockvaccination vid B-cellssjukdom. Johanna Karls-
son, Harriet Hogevik, Björn Andréasson, Christine Wennerås. 

24P. Low septic shock mortality in a Swedish university 
hospital: a prospective observational study. 
A. Linnér, J. Sundén-Cullberg, L. Johansson, L. Walter-Jallow, 
L. Tokics, H. Hjelmqvist, A. Norrby-Teglund, C.-J. Treutiger.
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Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2011

Sal A2
12.30-14.00 Poster-session 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

14.30-16.00 Symposium: 
Resistens och antibiotikaanvändning – en patientsäkerhetsfråga!
Arrangeras av sektionen för infektionssjukdomar gemensamt med 
sektionerna för allmänmedicin, medicinsk mikrobiologi, SMI/
Stramarådet.
Moderator: Otto Cars
Deltagare: Sigvard Mölstad, Christer Norman, Eva Melander, 
Mats Erntell, Anders Lindberg, Göran Stiernstedt.

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
Deltagare: Torbjörn Lindberg, Anette Hansen, Bertil Forsberg, 
Micael Widerström, Mikael Lilja, Stephan Stenmark.

Torsdagen den 1 december

Sal A2
08.30-11.30 Fria föredrag 
Programpunkten hålls i år gemensamt för sektionerna 
Infektionssjukdomar och Medicinsk mikrobiologi.
Moderatorer: Anders Johansson och Andreas Matussek.

08.30-08.45 INF 25. Europeisk sömnsjuka. Bortglömd och 
utdöd, men levande debatt. 
Rickard Eitrem.

08.45-9.00 INF 26. Kan PCR för pneumokocker (lytA) på 
sputum och nasofarynxaspirat användas för snabb detektion av 
pneumokockpneumoni? 
Kristoffer Strålin, Björn Herrmann, Guma Abdeldaim, 
Per Olcén, Paula Mölling.

09.00-09.15 MM 1. Crystal structure of a novel Haemophilus 
influenzae adhesin - protein E (PE). 
Birendra Singh, Tamim Al-Jubair, Karolina Förnvik, 
Marjolein Thunnissen, Kristian Riesbeck.

09.15-09.30 INF 27. God effekt av Pandemrix® mot 
sjukhusvård för influensa under säsongen 2010/2011. 
Katarina Widgren, Måns Magnusson, Ing-Marie Einemo, 
Per Hagstam, Anders Lindblom, Signar Mäkitalo, 
Micael Widerström, Olle Wik, Åke Örtqvist, Anders Österlund, 
Ingrid Uhnoo, Annika Linde.

09.30-09.45 INF 28. Hepatit A vaccination till patienter med 
reumatoid artrit och behandling med TNF-hämmare och/eller 
metotrexate. 
Helena Hervius Askling, Anu Kantele, Ronald van Vollenhoven, 
Ingemar Hallén, Åke Thörner, Margareta Nordin, Lars Rombo.

09.45-10.00 Paus

10.00-10.15 MM 2. Impaired production of antimicrobial 
peptides into nasal fluid of Hyper-IgE and CVID-patients. 
Andreas Cederlund, Rokeya Sultana, Monica Lindh, 
Lennart, Staffan, Birgitta Henriques-Normark, Jan Andersson, 
Birgitta Agerberth, Peter Bergman.

10.15-10.30 INF 29. Utbrott av vinterkräksjuka på sjukhus i 
Skåne säsongen 2010–2011. 
Carl-Johan Fraenkel, Carina Boström, Maria Arvastson, 
Hugo Johansson.

10.30-10.45 INF 30. Sorkfeber – en svensk blödarfeber. 
Clas Ahlm.

10.45-11.00 INF 31. Infektionsproblematik efter TRUL med 
biopsi. 
J. Forsberg, C. Ahlstrand, H. Hanberger, L. Nilsson, A. Hällgren.

11.00-11.15 MM 3. Presentation av avhandling: Clinical, 
epidemiological and immunological aspects of Lyme Borreliosis 
with special focus on the role of the complement system. 
Anna Jonsson Henningsson.

11.15-11.30 INF 32. Donatorhistologi påverkar överlevnad 
efter levertransplantation för kronisk Hepatit C. 
Magdalena Ydreborg, Johan Westin, Martin Lagging, 
Maria Castedal, Styrbjörn Friman.

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

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

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
Deltagare: Barbro Isaksson, Eva Melander, Ingemar Qvarfordt, 
Rolf Lundholm.

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 i samarbete 
med Svenska infektionsläkarföreningen.
Moderator: Maria Rotzen-Östlund
Deltagare: Håkan Janson, Anna Nilsson, Kristoffer Strålin.
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fria föredrag

INf 32 
DoNatorhIstologI pÅverkar överlevNaD 
efter levertraNsplaNtatIoN för 
kroNIsk hepatIt C

Magdalena Ydreborg (3), Johan Westin (1), Martin 
Lagging (2), Maria Castedal (4), Styrbjörn Friman (5)
Avd. för Infektionssjukdomar/Klin. Virologi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
(1). Avd.för Infektionssjukdomar/Klin.Virologi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2). 
Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjuk-
huset, Göteborg (3). Transplantationscentrum, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (4). Transplan-
tationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set, Göteborg (5).

Hepatit C-orsakad cirrhos är idag en av de vanligaste 
indikationerna för levertransplantation. Trots att 
resultaten för levertransplantation totalt har förbätt-
rats genom åren, har ett flertal studier konstaterat 
en försämrad prognos för patienter med Hepatit 
C. Målet med studien var att studera överlevnad 
efter levertranplantation för Hepatit C-relaterad 
leversjukdom under en 15-årsperiod vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och att identifiera prognos-
tiska faktorer inkluderande histologiska förändringar 
i donatorlevern.

Alla patienter (n=84) som levertransplante-
rats pga. Hepatit C-orsakad cirrhos 1992-2006 
inkluderades i studien och följdes fram till död, 
retransplantation eller som längst till april 2010. 
Medianuppföljningstiden var 57 månader (IQR 
28- 87). Patient- och donatordata inhämtades från 
journal och/eller register. Dödsorsak och orsak till 
retransplantation registrerades. Utgångsbiopsier 
kunde eftergranskas avseende fibros, inflammation 
och steatos i 68 fall. 

Trettio patienter dog under uppföljningstiden och 
tolv patienter retransplanterades. Under perioden 
1999-2002 syntes en trend med försämrad graft-
och patientöverlevnad med signifikant reducerad 
tvåårsöverlevnad jämfört med övriga perioder. Denna 
skillnad fanns inte hos HCV-negativa leverrecipien-
ter. Betydelsen av tänkbara prognostiska faktorer 
såsom patient och donatorålder, HCV-genotyp, 
förekomst av hepatocellulär cancer (HCC), kall 
ischemitid, typ av immunsuppression, förekomst 
av steatos, fibros och inflammation i donatorlevern 
utvärderades. I univariatanalys var recipientål-
der över 60 år, förekomst av HCC i explantatet, 
fibrosstadium i donatorlever och kall ischemitid 
statistiskt signifikanta prediktorer för patientöver-
levnad, men efter multivariatanalys återstod endast 
ålder över 60 år och fibrosstadium i donatorlevern. 
Signifikanta prediktorer för graftöverlevnad var i 
univariatanalys förekomst av steatos och portal 
inflammation i utgångsbiopsi, mer än en episod med 

steroidbehandlad rejektion och SVR efter antiviral 
HCV-behandling post transplantation. Efter multiva-
riatanalys kvarstod endast mer än en episod med 
steroidbehandlad rejektion som prediktivt.

Prognosen för patienter som levertransplante-
rats pga Hepatit C är sämre än för de flesta andra 
indikationer och har också förändrats över tid. Efter 
en period med försämrade resultat har prognosen 
förbättrats under de senaste åren. Förekomst av 
fibros i donatorlevern liksom patientålder förefaller 
ha betydelse för patientöverlevnad. 

INf 25 
europeIsk sömNsjuka. BortglömD oCh 
utDöD, meN levaNDe DeBatt.

Rickard Eitrem (1)
Smittskyddsenheten, Karlskrona (1).

Begreppet sömnsjuka har aktualiserats som biver-
kan till Pandemrixvaccinationen. Under förra seklets 
första hälft hade vi en annan sorts sömnsjuka; 
europeiska sömnsjukan eller encephalitis lethargica 
(EL). Denna sjukdom verkar numera obekant bland 
såväl äldre som yngre kollegor. EL nämndes senast 
i svenska infektionsläroböcker i Ströms läroboks 
sista upplaga 1982. En litteraturgenomgång har 
dock visat att etiologin fortfarande debatteras 
internationellt.

Constantin von Economo i Wien uppmärksam-
made EL 1916. Han publicerade 1929 en monografi 
om EL. Tre olika symtombilder nämndes i dåtidens 
publikationer: 1. Somnolent-ophtalmoplegiska typ 
med utpräglad somnolens och ögonsymtom, 2. 
Hyperkinetisk form med motorisk oro, choreatiska 
rörelser och psykisk irritabilitet samt, 3. Amyosta-
tisk form med parkinsonliknande bild. Alla typerna 
kunde kompliceras med en postencephalitisk parkin-
son. Letaliteten var 10 % eller mer. Patologiskt-
anatomiskt såg man hyperemi i meningerna och 
småblödningar i mesencephalon. LP visade en 
mononucleär pleocytos och äggvitestegring i hälften 
av fallen. Internationellt hade EL en epidemitopp 
1920 och sjukdomen blev det året anmälningspliktig 
i Sverige. Epidemin nådde sin topp här 1921 med 1 
512 fall. Fram till 1945 anmäldes 4 397 fall i vårt 
land. Internationellt nämns siffror mellan 500000 
– 1 000 000 sjuka.

Vad var då etiologin till EL? Naturligtvis ligger 
det nära till hands att tro på ett samband mellan 
Spanska sjukan och EL; de var ungefär samtida och 
drabbade i stor utsträckning samma åldersgrup-
per. Flera författare gjorde också konklusionen att 
sjukdomarna på något sätt hörde ihop, men von 
Economo ägnade ett helt kapitel i sin bok åt att 
förklara varför EL inte orsakades av influensavirus. 
För Nils Antoni, som publicerade det första svenska 
fallet 1919, var det fortfarande 1964 självklart att 
EL orsakades av ett ännu okänt neurovirulent virus. 
Han diskuterade inte ens influensan i sin sista 
sammanställning. Ravenholt et. al. satte 1981 EL 

och spanska sjukan i samband med varandra efter 
epidemiologska arkivstudier. Reid, Taubenberger 
et. al. publicerade 2001 en studie baserad på ett 
neuro-patologiskt arkivmaterial från 5 akuta letala 
fall. Man fann inget influensa RNA och förkas-
tade därmed hypotesen att EL skulle orsakas av 
influensavirus. Maurizi, 2010, hävdade att hans 
teorier styrkte att influensa och EL hade samma 
etiologi; en neurovirulent influensavirusvariant. 
Autoimmunitet som orsak till EL har diskuterats 
under senare år.

INf 27 
goD effekt av paNDemrIx® mot 
sjukhusvÅrD för INflueNsa uNDer 
säsoNgeN 2010/2011

Katarina Widgren (9), Måns Magnusson (9), Ing-
Marie Einemo (2), Per Hagstam (4), Anders Lind-
blom (7), Signar Mäkitalo (1), Micael Widerström 
(6), Olle Wik (5), Åke Örtqvist (8), Anders Öster-
lund (3), Ingrid Uhnoo (9), Annika Linde (10)
Smittskyddsenheten Gävleborg (1). Smittskydds-
enheten Jönköping (2). Smittskyddsenheten 
Norrbotten (3). Smittskyddsenheten Skåne (4). 
Smittskyddsenheten Värmland (5). Smittskydds-
enheten, Jämtland (6). Smittskyddsenheten, 
Landstinget Dalarna, Falun (7). Smittskyddsenhe-
ten, Stockholms Läns Landsting (8). Smittskydds-
institutet (9). Smittskyddsinstitutet Solna (10).

Under hösten 2009 genomfördes massvaccine-
ringen av 60% av Sveriges befolkning med pandemi-
vaccinet Pandemrix®. Vaccinet innehöll ett adjuvans 
(AS03), vilket förväntades inducera ett starkare, bre-
dare och mer långvarigt immunsvar än icke-adjuvan-
terat vaccin. Cirkulationen av en matchande stam av 
influensa A(H1N1)2009 under vintern 2010/2011 
gav en unik möjlighet att undersöka åldersspecifik 
varaktighet av effekten av Pandemrix®. 

Vaccinationsstatus för sjukhusvårdade fall 
med influensa A(H1N1)2009 under säsongen 
2010/2011 samlades in som ett frivilligt tillägg till 
den lagstadgade smittskyddsanmälan. Åldersspe-
cifik täckning för pandemivaccinationen 2009 från 
fem län, omfattande 25% av Sveriges befolkning, 
extrapolerades till hela befolkningen. Åldersspecifik 
vaccineffekt mot sjukhusvård beräknades, med 
95% konfidensintervall, genom att vaccinations-
täckningen för sjukhusvårdade fall jämfördes med 
täckningen i befolkningen (s.k. screeningmetod). 
Analyserna begränsades till personer mellan 6 
månader och 64 år vid vaccinationstillfället, en 
åldersgrupp där vaccinationstäckningen för säsongs-
vaccinet 2010 var mycket låg. 

Vaccinationsdata fanns tillgängliga för 194 av 
315 sjukhusvårdade fall mellan 6 månader och 64 
år, varav 56 (29%) var vaccinerade. Vaccinations-
täckningen i befolkningen inom samma åldersinter-
vall var 64%. Vaccinationseffekten för Pandemrix® 
mot sjukhusvård säsongen 2010-11 var 77% (68-

abstract, sektionen för infektionssjukdomar, 
medicinska Riksstämman 2011
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84%) för hela gruppen och 82% (55-95%) för barn 
6 månader-9 år, 88% (67-100%) för åldersgruppen 
10-19 år, 73% (55-86%) för 20-39 år och 71% (56-
83%) för 40-64 år. 

Dessa preliminära siffror visar en hög kvar-
stående effekt mot sjukhusvård under säsongen 
2010/2011 för det adjuvanterade Pandemrix®-
vaccinet givet under hösten 2009. Internationellt 
finns ett begränsat antal studier kring varaktigheten 
av influensavaccinets effekt hos barn, varför dessa 
fynd bidrar med ny kunskap. Resultaten kan vara 
en underskattning av vaccineffekten då vi inte tagit 
hänsyn till immunitet av eventuellt tidigare genom-
gången sjukdom. Detta eftersom det inte finns några 
säkra metoder för att avgöra om immunitet beror på 
vaccination eller tidigare genomgången sjukdom. 

INf 28 
hepatIt a vaCCINatIoN tIll patIeNter meD 
reumatoID artrIt oCh BehaNDlINg meD 
tNf-hämmare oCh/eller metotrexate

Helena Hervius Askling (5), Anu Kantele (3), 
Ronald van Vollenhoven (4), Ingemar Hallén 
(2), Åke Thörner (7), Margareta Nordin (6), Lars 
Rombo (1)
FOUU centrum Södermanland, Mälarsjukhuset, 
Eskilstuna och Karolinska Institutet (1). Infek-
tionskliniken, Karlstad (2). Infektionskliniken, 
Universititetssjukhuset Helsinki, Finland (3). 
Inst. f. Med, Enh. f. Reumatologi, KI (4). Inst. för 
Medicin/Enh. för infektionssjukdomar/Solna, 
Karolinska Institutet och Smittskydd Stockholm. 
(5). Mikrobiologen Karolinska Universitetssjukhu-
set (6). Reumatologiska kliniken, Mälarsjukhuset, 
Eskilstuna (7).

Hepatit A vaccin är det vanligaste vaccinet som ges 
till resenärer. Behandling med TNF(Tumor Necrosis 
Factor)-hämmare vinner mark som en effektiv terapi 
vid alltfler tillstånd inom reumatologi, gastroente-
rologi och dermatologi. Hos friska individer räcker 
en dos hepatit A vaccin inför resan. Vi har studerat 
antikroppssvaret efter hepatit A vaccination hos 
patienter med reumatoid artrit och behandling med 
TNF-hämmare och/eller metotrexate.

Vi inkluderade patienter med reumatoid artrit, 
som inte trodde sig ha haft eller vaccinerats mot 
hepatit A. Följande parametrar registrerades: ålder, 
kön, sjukdomsduration och medicinering inklusive 
tid sedan TNF-injektion/infusion. Sjukdomsaktivitet 
mättes med VAS(Visuell Analog Skala ), HAQ (Health 
Assessment Questionnaire Disability Index), DAS-28 
(Disease Activity Score, CRP (C-reaktivt protein) och 
totalt IgG i plasma. Deltagande patienter tillfrågades 
om biverkningar efter varje vaccindos. 

Två doser hepatit A vaccin (Epaxal eller Havrix) 
gavs till studiedeltagarna enligt nuvarande rekom-
mendationer med 6 månaders mellanrum. Antikrop-
par mot hepatit A virus (HAV) kontrollerades före 
vaccination och månad 1,6 (före andra dosen), 7 
och 12. Kvantitativt IgG analyserades med HAVAb-
IgG Architect System. Kvantitativt IgG och IgM ana-
lyserades med HAVAB 2.0 Assay /AxSYM (Abbott). 
Skyddande immunitet definierades som anti-HAV 
> 10mIU/mL. 

Vi inkluderade 68 patienter (73% kvinnor, medi-
anålder 60 år). HAQ och DAS-28 medianvärden var 
0,63 respektive 2,49. Tjugosju procent av patien-
terna behandlades med endera av tre TNF-hämmare 
(etanercept, infliximab, adalimumab), 43% med en 
kombination av TNF-hämmare och metotrexate (Mtx) 
och 30% behandlades med enbart Mtx. Femton 
patienter var redan HAV-immuna vid inklusion eller 

visade sig ha fått en tidigare dos och exkluderades 
därför från analysen. Sjuttien procent (37/52) 
saknade immunitet mot HAV en månad efter den 
första vaccindosen och 56 % (29/52) efter 6 måna-
der (före dos två). En månad efter den andra vac-
cindosen var 17 % (9/52) fortfarande anti-HAV 
negativa. Efter 12 månader var motsvarande andel 
23%(12/52). 
En dos hepatit A vaccin före resan är otillräckligt 
som skydd mot hepatit A i denna patientgrupp. 

INf 31
INfektIoNsproBlematIk efter trul meD 
BIopsI

J. Forsberg (3), C. Ahlstrand (3), H. Hanberger (1), 
L. Nilsson (2), A. Hällgren (1)
Infektionskliniken i Linköping (1). Klinisk mikro-
biologi i Linköping (2). Urologiska kliniken i Öster-
götland (3).

Transrektal mellannålsbiopsi (TRUL-B) av prostata 
genomförs på ca 1500 patienter årligen i Östergöt-
land. Den främsta komplikationen till ingreppet är 
infektion. Med antibiotikaprofylax i form av kinolon 
är enligt litteraturen infektionsfrekvensen ca 1 %. 
De senaste åren har vi noterat ett ökande antal 
patienter som insjuknat med allvarlig febril urin-
vägsinfektion.

Mellan januari 2009 och februari 2011 registrera-
des alla patienter som sjukhusvårdades i Linköping 
pga infektion efter TRUL-B. Registrering skedde av 
tid till insjuknande, biopserande läkare, antal biop-
sier, typ av profylax samt patientbundna riskfaktorer 
såsom blåstömningsvårigheter, tidigare UVI (senaste 
12 mån), tidigare antibiotikabehandling (senaste 12 
mån) och diabetes. Typ av infektion (febril UVI, SIRS, 
urosepsis) samt odlingsresultat/resistensmönster 
av blod och urin noterades. Samtliga patienter fick 
ciprofloxacin som antibiotikaprofylax.

Ingen relation förelåg till antal biopsier och vem 
som gjorde biopsin.

Infektionsfrekvensen varierade under perioden, 
under jan 2009–sept 2009 insjuknade 1 %, oktober 
2009-maj 2010 4.5 % samt under juni 2010-feb 
2011 2.5 %. Totalt insjuknade 3 % av patienterna. 
De flesta patienterna insjuknade inom 2-3 dagar och 
flertalet fick (77 %) en allvarlig infektion med feber 
och allmänpåverkan (SIRS eller urosepsis). 4 patien-
ter behövde IVA-vård. Ingen avled. Patientbundna 
riskfaktorer fanns i 62 % av fallen. Tömningsvårig-
heter, tidigare UVI och tidigare antibiotikabehand-
ling var vanligast. Den vanligaste patogenen som 
framodlades i blod och urinodlingar var Escherichia 
coli med nedsatt känslighet för ciprofloxacin, som 
förekom i ca 70 % av positiva blod/urinodlingar.

Sammanfattning: Infektionsfrekvensen efter 
TRUL-B förefaller ökande, till nu ca 2,5-4,5 %. Den 
främsta orsaken till detta bedöms vara nedsatt 
känslighet för ciprofloxacin hos E. coli i patienternas 
tarmflora. Patientbundna riskfaktorer kan identifie-
ras i ca 60 % av fallen.

INf 26
kaN pCr för pNeumokoCker (lyta) 
pÅ sputum oCh NasofaryNxaspIrat 
aNväNDas för sNaBB DetektIoN av 
pNeumokoCkpNeumoNI?

Kristoffer Strålin (2), Björn Herrmann (1), Guma 
Abdeldaim (1), Per Olcén (3), Paula Mölling (3)
Avd för Klinisk Mikrobiologi, Akademiska sjukhu-
set, Uppsala (1). Infektionskliniken, Universitets-

sjukhuset, Örebro (2). Laboratoriemedicinska 
kliniken/Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhu-
set, Örebro (3).

Pneumokocker är den vanligaste mikrobiologiska 
orsaken till pneumoni och till pneumoni med dödlig 
utgång. Detektion av pneumokocketiologi vid pneu-
moni ger stöd för smal antibiotikabehandling riktad 
mot denna bakterie. Då analystiden för odlingar är 
minst ett dygn och då urinantigentest för pneumo-
kocker ofta blir falskt negativt, avsåg vi att utvärdera 
om PCR på luftvägssekret kan användas för snabb 
detektion av pneumokockpneumoni. 

Från en prospektiv studie från 1999-2002 fanns 
både representativa sputumprover och nasofa-
rynxaspirat (NPA) sparade hos 78 patienter som 
sjukhusvårdats för röntgenverifierad samhälls-
förvärvad pneumoni. NPA fanns också tillgängligt 
från 53 vuxna kontroller utan luftvägssymtom. 
Luftvägsproverna genomgick DNA extraktion med ett 
helautomatiskt extraktionssystem och kördes med 
kvantitativ real-tids PCR för lytA, allt på Laboratorie-
medicinska kliniken/Klinisk mikrobiologi, Universi-
tetssjukhuset Örebro. Analystiden på laboratoriet 
från ursprungsprov till resultat var < 2½ timme. 

Trettiotvå patienter hade pneumokockpneumoni 
med pneumokocker påvisade med blododling, spu-
tumodling och/eller urinantigentest. Sputum-PCR 
(cut-off 10E5 DNA kopior/mL) var positiv hos 30/32 
patienter (94%) med pneumokockpneumoni, 2/4 
(50%) med pneumokockbärarskap (positiv naso-
farynxodling), 0/25 med annan bakteriell etiologi 
och 0/17 med okänd etiologi. Sputum PCR hade 
därmed sensitivitet 94% och specificitet 96%. NPA-
PCR (cut-off 10E2 DNA kopior/mL) var positiv hos 
26/32 patienter (81%) med pneumokockpneu-
moni, 3/4(75%) med pneumokockbärarskap, 0/25 
med annan bakteriell etiologi och 2/12 (12%) med 
okänd etiologi. Således var sensitiviteten 81% och 
specificiteten 89%. I kontrollgruppen var NPA-PCR 
positivt hos 2/53 kontroller (3.8%), vilket indikerar 
hög specificitet. 

lytA-PCR på representativt sputum fungerar väl för 
snabb och pålitlig detektion av pneumokockpneu-
moni. På NPA är metodens sensitivitet lägre, men 
specificitetsnivån gör att NPA-PCR kan vara använd-
bart om sputum av god kvalitet inte kan erhållas. 

INf 30
sorkfeBer – eN sveNsk BlöDarfeBer

Clas Ahlm (1)
Infektionssjukdomar/Inst för klinisk mikrobiologi, 
Umeå Universitetssjukhus (1).

Sorkfeber är näst influensa den vanligaste allvarliga 
virusinfektionen hos vuxna i norra Sverige. Antalet 
sjuka kan öka dramatiskt under utbrott. Sorkfeber 
är en mild blödarfeber med trombocytopeni under 
akutskedet. En övergående njurpåverkan uppstår 
oftast under senare delen av förloppet vilket har 
lett till namnet nefropatia epidemica. Dock förekom-
mer symtom från andra organ och bl.a. har 50% av 
patienterna luftvägssymtom. 

En tredjedel av de diagnostiserade fallen vårdas 
på sjukhus. Infektionen kan orsaka svår lungsvikt, 
multiorgansvikt och dödligheten är ca 0,5%. För 
närvarande saknas adekvat riktad behandling. Inget 
vaccin eller antiviralt medel finns. Ökad kunskap 
för hur hantavirus orsakar sjukdom krävs för att 
möjliggöra effektiv behandling som saknas idag. 
Projektets mål är att studera systemisk och lokal 
immunrespons samt koagulationsrubbning vid 
sorkfeber.
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En konsekutiv studie av serologiskt verifierade 
sorkfeber patienter. Lungbiopsier och bronkialvät-
ska tagna via bronkoskopi har analyserats med 
hjälp av immunhistokemisk färgning respektive 
flödescytometri.
Analys av perifert blod har skett med 9-färgs flödes-
cytometri för att med sofistikerade metoder studera 
NK- och T-cells aktivering under den akuta infektio-
nen. DIC scoringen har gjorts enligt internationella 
kriterier (ISTH).

Signifikant ökat uttryck av VCAM-1 (vascular 
endothelial adhesion molecule) och antal CD8 
och CD4 T-celler kunde påvisas i lungbiopsier hos 
undersökta patienter jämfört med kontroller. Analys 
av lymfocyt subpopulationer i bronksköljvätska 
visade signifikant högre andel CD8-T-celler och NK-
celler samt aktiverings markörer HLA-DR och CD25 
hos patienterna.

I perifert blod sker en kraftig ökning av aktiverade 
NK-celler och CD8+ T-celler. Oväntat hade 28 % av 
patienterna en koagulationsrubbning som uppfyller 
internationella kriterier för s.k. dissiminerad intra-
vaskulär coagulation (DIC) vilket innebär ökad risk 
för bildning av mikrotromber i fina blodkärl. Fyndet 
av DIC korrelerade signifikant till svår sjukdom med 
komplikationer från lungor, hjärta/cirkulationen, 
njurar och blödningar.

Sorkfeber är en svensk blödarfeber med ett 
kraftigt systemiskt immunsvar. Fynden stödjer vår 
hypotes att det är ffa cytotoxiska celler som angri-
per virusinfekterade celler vilket skadar vävnaden. 
Dessa sjukdomsmekanismer förklarar den upp-
märksammade påverkan av lungorna vid sorkfeber. 
DIC värden kan användas som prognostisk markör 
för att förutsäga svår livshotande sjukdom.

INf 29
utBrott av vINterkräksjuka pÅ sjukhus 
I skÅNe säsoNgeN 2010-2011

Carl-Johan Fraenkel (1), Carina Boström (3), 
Maria Arvastson (2), Hugo Johansson (3)
Infektionskliniken SUS Lund,Klinikgatan 3 
221 85 Lund, samt Vårdhygien Skåne, SUS Lund 
Sölvegatan 23 221 85 Lund (1). Vårdhygien 
Skåne, Ingång 78 205 02 Malmö (2). Vårdhygien 
Skåne, SUS Lund Sölvegatan 23 
221 85 Lund (3).

Utbrott av vinterkräksjuka orsakat av norovirus 
drabbar varje vintersäsong svenska sjukhus med 
omfattande medicinska och ekonomiska konse-
kvenser som följd.

I Skåne insamlades och sammanställdes uppgif-
ter från alla kända gastroenteritutbrott på vårdav-
delningar på 9 skånska sjukhus från 22/11-2010 
till 20/4-2011.

För ett misstänkt norovirusutbrott krävdes minst 
2 patienter eller personal med symptom på gastro-
enterit med insjuknade inom 5 dagar. För att räknas 
som ett säkert norovirusutbrott krävdes också minst 
ett positivt norovirusprov.

69 gastroenteritutbrott uppfyllde kriterierna förde-
lat på 7 olika sjukhus. Av dessa var 61 (88%) säkra 
norovirusutbrott. Totalt insjuknade 577 patienter 
och 377 vårdpersonal. I genomsnitt insjuknade i 
8,5 patienter och 5,5 vårdpersonal (range 1-57 resp 
0-32) per utbrott och ett utbrott varade i genomsnitt 
10,7 dagar (range 1-73). 

Vid 61% av utbrotten infördes någon form av 
intagningsstopp till avdelningen och ett intagnings-
stopp varade i genomsnitt 7,5 dagar.

Vid 6 av 52 bedömbara utbrott bedömdes per-
sonal varit indexperson till gastroenteritutbrottet. 

Endast 2 av indexpatienterna insjuknade innan 
inläggning och båda patienterna placerades direkt 
på enkelrum. 25 av 56 av indexpatienterna insjuk-
nade inläggningsdagen eller inom 2 dagar efter 
inläggning och bedöms vara inkuberade eller nyin-
sjuknade vid inkomsten till sjukhuset. Uppgifter om 
att det förekom gastroenterit i hemmiljön fanns hos 
13 av 31 indexpatienterna. 7 av dessa 13 insjuk-
nade inläggningsdagen eller inom 1 dag och endast 
2 av dessa lades på enkelrum medan 4 placerades 
på fyr-sal. Av indexpatienterna som insjuknat efter 
inläggning på avdelningen var 28% placerade på 
enkelrum och 51% på tre- eller fyr-sal. Av patienter 
med ett positivt norovirusprov och som insjuknat 
efter inläggning men som ej givit upphov till ett 
utbrott var 50% placerade på enkelrum medan 27% 
fanns på en tre- eller fyr-sal

Att minska riskerna för norovirusutbrott inom 
sjukvården och begränsa effekterna av dem är i 
högsta grad önskvärt. Ett sätt är att under calicivi-
russäsongen vara uppmärksam på om en patient vid 
inläggningen på en vårdavdelning kan vara inkuberad 
med calicivirus och i så fall bl.a. undvika placering 
på flerpatientsal. Sannolikt finns förbättringspo-
tential även vad gäller rutiner för intagningsstopp, 
kohortvårdsmöjligheter, enkelrumstillgång och inte 
minst hygienrutiner. En kostnadsberäkning och när-
mare analys av calicivirusutbrotten i Skåne kommer 
också att presenteras.

posterutställning

1 p
temoCIllIN – Drug of ChoICe mot 
BurkholDerIa CepaCIa?

Annika Hollsing (1)
KBH Uppsala CF center (1).

Två unga kvinnor med Cystisk fibros och kronisk 
Burkholderia cepacia, som kontrolleras regelbun-
det på Uppsala CF center, har vid exacerbationer 
behandlats regelbundet med iv beta-lactam anti-
biotika + aminoglykocid. Båda var svårt sjuka med 
lungfunktion FEV1 runt 30 % av förväntat, ständig 
hosta och låggradig feber. Båda planerades för 
lungtransplantation. Vid kraftig exacerbation, 
behandlades båda med ett nytt semisyntetiskt 
beta-lactam på licens, temocillin (Negaban) i 
kombination med aminoglykocid. Temocillin har 
rapporterats vara effektivt vid B.cepacia exacer-
bationer. Båda kvinnorna påbörjade sina kurer på 
sjukhuset men genomförde sedan behandlingen 
i hemmet med förfyllda elastomeriska pumpar 
(Homepump) utan några som helst bekymmer. 
Båda förbättrades radikalt med mindre hosta och 
upphostningar samt normaliserad kroppstem-
peratur. Lungfunktionen förbättrades dock inte. 
Två veckor senare försämrades båda kvinnorna 
med ny subfebrilitet och hosta. Efter ytterligare 
en traditionell iv behandling med ceftazidime och 
aminoglykocid däremellan, fick båda en ny kur 
som åter igen resulterade i normaliserad kropps-
temperatur och minskad hosta. Detta har sedan 
upprepats ytterligare gånger. En av kvinnorna är 
idag lyckosamt transplanterad och den andra 
på transplantationslistan med iv behandlingar 
regelbundet för att klara sig till transplantation. 
Intravenöst temocillin kan vara the drug of choice 
för multiresistenta B. Cepacia patienter men fler 
studier och mer erfarenhet behövs.

2 p
ett ovaNlIgt fall av tularemI; saNNolIkt 
eN Ny smIttväg I ett Nytt omrÅDe I 
sverIge 

Sofia Sundell (2), Olof Blivik (2), Rickard Eitrem (1)
Inf klin, Karlskrona (1). Infektionskliniken, Karls-
krona (2).

Syfte
Ett nytt överföringssätt av tularemi beskrivs då ett 
sår infekterades av Francisella tularensis (F.t) utan 
uppenbar inblandning av ryggradsdjur eller insekt. 
Vidare inträffade fallet utanför endemiskt område, 
vilket skulle kunna stödja hypotesen om en pågå-
ende spridning söderut i Sverige.

Fallrapport
Patienten var en tidigare frisk 55-årig seglare och 
fågelskådare som besökte ön Utklippan i Blekinge 
skärgård. Då han badade i Östersjöns bräckta 
vatten trampade han på något vasst och fick ett 
sår distalt om mediala malleolen på vänster fot. 
Såret blev infekterat och två dagar senare fick han 
feber, mellan 38-39° C. Då såret inte läkte och 
febern kvarstod, sökte han sjukvård. Det hade 
då tillkommit en lymfadenit i patientens vänstra 
ljumske. Han behandlades med flukloxacillin följt 
av doxycyclin, båda utan effekt. Efter två veckors 
feber och kvarstående sårinfektion remitterades 
han till infektionskliniken. Han hade då förhöjd 
SR, högt CRP, leukocytos och trombocytos. Såret, 
lymfadenopatin och de stegrade inflammatoriska 
parametrarna gjorde att diagnosen tularemi miss-
tänktes. Serologi med ELISA var starkt positiv både 
för IgM och IgG antikroppar. Patienten tillfrisknade 
efter behandling med ciprofloxacin 500 mg två 
gånger dagligen i 15 dagar. I odling från såret växte 
F.t. ssp holoarctica (typ B).

Slutsatser
Det finns fyra kända smittvägar för F.t.; via direkt-
kontakt med infekterat djur, via insekt, via inhalation 
av infekterat damm eller via kontaminerad mat eller 
vatten. Inte någon av dessa smittvägar var aktuell 
för vår patient, utan den mest sannolika smittvägen 
var en sårinfektion. I Sverige har tularemi tidigare 
endast varit endemiskt i de norra och mellersta 
delarna av landet. Under de senaste decennierna 
har sjukdomen dock förekommit även i söder. Patien-
ten som beskrivs här kan vara ett sporadiskt fall, 
men med hänsyn till misstanken om pågående 
utvidgning av det endemiska området kan fallet 
vara en viktig indikation för en sådan spridning. Våra 
slutsatser är att indirekt transmission av F.t. före-
kommer och att det är viktigt att överväga tularemi 
även i de sydligaste delarna av Sverige.

3 p
hög förekomst av aNDra sexuellt 
överförDa INfektIoNer hos mäN som 
har sex meD mäN (msm), meD NyupptäCkt 
hIv-INfektIoN

Göran Bratt (2), Katarina Gyllensten (1), 
Bo Hejdeman (2), Lena Lindborg (2), Lars Moberg 
(2), Gun Malmlöv (2), Fredrik Pettersson (2), 
Ivar Qvarnström (2), Johan Wikström (2)
VO Infektion/Venhälsan Södersjukhuset (1). VO 
Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset (2).

Venhälsan tar emot ca hälften av alla MSM med 
nyupptäckt HIV-infektion i Sverige. De senaste årens 
dramatiska ökning av STI bland MSM tillsammans 
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med den höga andelen helt nysmittade, ovetande 
om sin infektion men höggradigt smittsamma, 
utgör viktiga faktorer för spridningen av HIV. Denna 
genomgång avser att sprida kunskap om HIV-/
STI-spridningen bland MSM i syfte att förkorta 
”doctors delay” och därmed ytterligare minska 
smittspridningen. 

Journaler på samtliga MSM som fått HIV-diagnos 
1.1 2008 - 1.7 2011 har gåtts igenom. Rutinmäs-
sigt tas alltid prov för Gonorré / Klamydia (svalg, 
urin/uretra, rektum) och Lues vid HIV-diagnos. 

186 MSM diagnosticerades med HIV under 42 
mån (39% genom snabbsvarstest.) 50% var smit-
tade under det senaste året och 22 % var i serokon-
versionsfas (inkomplett antikroppsmönster i WB). 
Median CD4; 448 (range: 3-1459), median HIV 
RNA; 65 800 kopior/ml (range: 40-39x106). 32% 
hade CD4<350 och 18% hade samtidigt AIDS och/
eller CD4<200. 23% var “sena testare” (CD4<350 
utan att vara nysmittade). Orsakerna till HIV-test 
var: HIV/AIDS rel. symptom 38 %, “rutintest” 26%, 
kontaktspårning 22% (ca 50% kontaktspårades för 
annan STI än HIV, oftast klamydia) samt symptom 
på annan STI 13%. Medianåldern var 37 år (range: 
20-66 år). 24% var &#8804; 30 år. 64 % var födda 
i Sverige, 3 % övr. Norden, 9% övr. Europa inkl. 
Ryssland, 13% Latinamerika, 11% övr. världsdelar. 
59% bedömdes vara smittade i Sverige. Aktuell eller 
tidigare genomgången syfilis förekom hos 26%. 
Aktuell syfilis, gonorré eller klamydia upptäcktes hos 
26%. Ytterligare 12% hade haft en sådan STI under 
de senaste 2 åren. Två patienter var HBSag positiva 
och 3 % co-infekterade med hepatit C. 

Vi har en pågående, icke minskande HIV-spridning 
bland MSM i Sverige. Andra STI, ofta asymptoma-
tiska rektala infektioner, utgör en betydande riskfak-
tor för HIV-smitta. Regelbunden låg-tröskel HIV- och 
STI-testning bör ges hög prioritet, uppmuntras och 
finansieras. Kontaktspårning, oavsett infektion, är 
effektiv för att hitta nya fall av HIV. Stor möda bör 
läggas på att sprida kunskap om olika symptom 
vid HIV. Snabbsvarstest uppskattas och förefaller 
öka viljan till testning. Den uppmärksamhet som 
Socialdepartementet nyligen givit “sena testare” 
bland immigrantgrupper – givetvis viktigt i sig – får 
inte leda till minskad uppmärksamhet och ned-
dragna resurser till HIV-prevention bland MSM – den 
grupp som fortsatt utgör den största gruppen av 
inhemsk smitta.

4 p
fortsatt överDöDlIghet BlaND 
hIvposItIva mäN som har sex meD mäN 
(msm) trots 15 År av effektIv aNtIvIral 
BehaNDlINg

Göran Bratt (2), Magnus Edlund (2), 
Lars E. Eriksson (1)
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle, Karolinska Institutet (1). Venhälsan och 
Infektionskliniken, Södersjukhuset (2).

Antiretroviral terapi (ART) har förbättrat överlevnaden 
för hivpositiva personer, fr a pga stark reduktion av 
AIDS. Syftet med denna sammanställning var att 
analysera dödlighet och dödsorsaker i en kohort 
hivpositiva MSM som följts prospektivt sedan 1998-
2000 vid Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.
347 hivpositiva MSM har följts sedan 1998-2000. 
Vid inklusionen var medianåldern 40 år och medi-
antid sedan diagnos 8 år, 17% hade AIDS, 74% 
stod på proteashämmarbaserad ART och 26% var 
behandlingsnaiva. Mortaliteten har jämförts med 
egna resultat i en liknande kohort (patienter som 

startat ART 1996) utvärderad 2004 och med ålder-
sviktad mortalitet hos män i Stockholm.

Efter en medianuppföljningstid på 12,4 år 
(omfång: 11-13,5 år) har 45 (14%) av de 333 män 
som kunnat följas upp avlidit, mortalitet 1,07/100 
patientår. Jämfört med egna data från 2004 har den 
totala mortaliteten sjunkit från 1,9/100 patientår, 
orsakat av minskad AIDS-mortalitet (från 0,9/100 
patientår 2004 till 0,14/100 patientår i den aktuella 
studien). Non-AIDS-mortaliteten är väsentligen oför-
ändrad (1,0-0,9/100 patientår) och i den aktuella 
studien trefaldigt högre än förväntat. Dödsorsaker 
var: 6 AIDS-relaterade maligniteter/infektioner, 11 
annan malignitet (utom primär levercancer), 6 bakte-
riell infektion, 5 hepatit B/C-relaterad leversjukdom, 
5 kardio-/cerebrovaskulär sjukdom (CVS), 5 suicid/
trauma och 7 övrigt (t ex pankreatit, njurinsuffi-
ciens, systemisk atrofi, alkoholism). Vid en logistisk 
regressionsanalys inkluderande olika metabola 
parametrar var det bara insulinvärdet vid inklusion 
som predicerade död (insulin >100 pmol/L; OR 3 
(1,4-6,4), p 0,005).

Trots kraftig minskning av AIDS och förlängd 
överlevnad sedan introduktionen av ART 1996 är 
mortaliteten fortfarande förhöjd bland hivpositiva 
MSM jämfört med generell befolkning, fr a pga 
malignitet, infektioner, trauma och CVS. Non-AIDS-
mortaliteten tycks ha minskat obetydligt sedan 
2004 och är fortsatt trefaldigt ökad. Det går inte att 
utesluta ökade riskfaktorer i gruppen MSM (livsstils- 
och psykosociala faktorer) som bidragande icke 
hivrelaterade faktorer till kvarstående överdödlighet 
i gruppen. Tecken på insulinresistens förefaller vara 
en prediktor för förtida död. Prevention och intensiv 
behandling av t ex kardiovaskulära riskfaktorer och 
virushepatiter, liksom noggrann screening, tidig 
diagnostik och behandling av maligniteter måste 
uppmärksammas, ha högsta prioritet i gruppen och 
ges tillräckliga resurser. 

5 p
mortalItet vID eNterokoCkBakterIemI

Thomas Hellborg (3), Marcus Johansson (1), 
Per-Åke Jarnheimer (3), Lena Serrander (2), 
Thomas Schön (3)
Avd för Klinisk Mikrobiologi, Kalmar (1). Avd för 
Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Lin-
köping (2). Infektionskliniken, Länssjukhuset i 
Kalmar (3).

Bakteriemi orsakad av vankomycinkänsliga entero-
kocker har i europeiska studier visat sig ha en 
betydande 30-dagarsmortalitet som är minst i nivå 
med patogener som Staphylococcus aureus. Syftet 
med denna studie var att undersöka om faktorer 
som komorbititet och fördröjd korrekt antibiotika-
behandling kan förklara mortalitetsökningen hos 
patienter med enterokockbakteriemi i Kalmar län 
då det finns få om några sådana moderna studier 
i Sverige.

I en retrospektiv studie har samtliga patienter 
med enterokockbakteriemier mellan 2007-2010 
i Kalmar län inkluderats (n=150). Dessa patien-
ter har åldersmatchats med en kontrollgrupp av 
patienter med fynd av enstaka koagulasnegativa 
stafylokocker som bedömts som kontaminanter. 
I dessa grupper har vidare förekomst av kroniska 
sjukdomar, empirisk antibiotikabehandling, antibioti-
kabyte efter odlingssvar och andel undersökta med 
ekokardiografi studerats. 

Resultaten visar att 30-dagarsmortaliteten vid 
enterokockbakteriemi i Kalmar län är signifikant 
högre än i kontrollgruppen (23.3 % (35/150) vs 

10% (15/150); p=0.003). Denna mortalitetsskillnad 
kvarstår vid ettårsuppföljning (50.7 % vs 33.3%, 
p=0.003). Analys av faktorer som skulle kunna 
förklara denna skillnad pågår. 

Enterokockbakteriemi är förknippad med en hög 
mortalitet även hos patienter vid ett länssjukhus i 
Sverige och 30-dagarsmortaliteten är jämförbar med 
internationella studier. Vi undersöker nu bakomlig-
gande orsaker till detta och konkluderar att det 
finns skäl till skärpt vaksamhet på snabb korrekt 
behandling och rutinmässig utredning med bla 
ekokardiografi vid fynd av enterokocker i blododling. 

6 p
koNCeNtratIoNsstyrD rIBavIrIN 
DoserINg meD DarBepoetIN stöD 
oCh peg-IfN alfa-2a vID BehaNDlINg 
av hepatIt C reCIDIv efter 
levertraNsplaNtatIoN

Malin Ackefors (1), Henrik Gjertsen (3), 
Annika Wernerson (2), Ola Weiland (1)
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjuk-
huset, Huddinge (1). Institutionen för Patologi; 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (2). 
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge (3).

Bakgrund: Recidiv av hepatit C virus (HCV) infektion 
efter lever transplantation är obligat och behandling 
med standard of care (SOC), peg-IFN och ribave-
rin (RBV) vid recidiv tolereras generellt dåligt och 
behandlingen avslutas ofta i förtid. 

För att förbättra möjligheten för dessa patienter 
att genomföra behandling med SOC, använde vi oss 
av en koncentrationsstyrd dosering av RBV med 
tillägg av darbepoetin.

Målet var att se om avsedd koncentration av RBV 
uppnåddes när dosen av RBV beräknades med en 
formel innehållande patientens njurfunktion och 
vikt, och om följsamhet och full behandlingstid 
kunde uppnås. 

Material/Metod: 22 patienter med HCV infektion, 
med eller utan HCC, med HCV recidiv verifierat med 
biopsi med fibros stadium &#8805;1 enligt Ludwig 
och Batt`s, studerades. Darbepoetin startades 2 
veckor före SOC och gavs kontinuerligt under hela 
behandlingen. RBV dosen beräknades för att nå en 
koncentration på 10 µmol/L i plasma.

Resultat: 21 patienter, 16 män och 5 kvinnor, 
inkluderades. Medelåldern bland dessa var 52 
år (25-64). Antalet med genotyp (1/2/3/4) var 
10/4/6/1 och fibrosstadium (F1/F2/F3/F4) basalt 
var 6/10/4/1. Medelkoncentration av RBV var 8.8 
respektive 10.6 vid vecka 4 och 12 och 18/21 
(86%) patienter kunde genomföra hela den plane-
rade behandlingen. 3 patienter avbröt behandlingen; 
en på grund av anemi, en på grund av diarre, och 
den tredje drabbades av akut cholangit. Ökad dos 
darbepoetin gavs till 9 patienter. ETR och SVR upp-
nåddes hos 36% respektive 18% av patienterna med 
genotyp 1/4; motsvarande siffror vid genotyp 2/3 
var 80% respektive 60%. Om patienterna delades 
in utifrån fibros stadium uppnådde 80% SVR i grup-
pen med låggradig fibros (2 eller mindre; n=16) 
medan ingen av patienterna med avancerad fibros 
uppnådde SVR.

Konklusion: En majoritet av patienterna med HCV 
recidiv efter lever transplantation uppnådde den 
önskade RBV koncentrationen 10 µmol/L under 
behandlingen. Tillägg av darbepoetin under behand-
ling med SOC gjorde det möjligt för nästan 90% att 
fullfölja behandlingen. Dessa patienter bör erbjudas 
behandling innan de utvecklar avancerad fibros.
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7 p
eNkel staNDarDvÅrDplaN – för 
säkerhets skull

Anders Lundqvist (1), Catharina Steen (1), 
Maria Svensson (1), Johanna Skatt (1), 
Laura Raduta (1), Ulla Marklund (1), Peter Geiger 
(1), Per-Anders Börjesson (1), András Kovács (1), 
Susanne Jungnelius (1), Margaréte Gustafsson 
(1)
Processteam pneumoni SÄS Borås (1).

SÄS i Borås har en klinikövergripande processor-
ganisation med syfte att säkerställa enhetlig vård 
med hög kvalitet för respektive diagnos oavsett 
på vilken klinik patienten vårdas. En av dessa pro-
cesser ansvarar för vården av lunginflammation 
som är en vanlig diagnos på sjukhuset och utgör 
ca 1000 vårdtillfällen per år. Mortaliteten är inte 
obetydlig och förutom antibiotikabehandling är 
många andra medicinska insatser av betydelse för 
vårdens kvalitet. Vårdprogrammen är många och väl 
tillgängliga men i likhet med hur det är med många 
andra diagnoser kan det få svårt att få ut riktlinjer 
i praktisk tillämpning.

Viktiga parametrar avseende god vård av sam-
hällsförvärvad pneumoni valdes ut till en checklista 
i pappersform kallad ”Enkel standardvårdplan för 
slutenvård vid pneumoni” som signerades manuellt 
allt eftersom respektive åtgärd var genomförd och 
dokumenterad på ett standardiserat sätt i den 
elektroniska patientjournalen.

SAI är ett dataprogram som är integrerat i 
patientjournalen och fungerar så att indikatio-
nen för all antibiotikaordination registreras. Med 
hjälp av SAI kunde patienter med preliminär diag-
nos ”Samhällsförvärvad pneumoni” identifieras. 
Elektroniskt och manuellt extraherades data ur 
patientjournalen första veckan varje månad från 
januari 2010 till och med juni 2011 för fortlöpande 
återkoppling av resultat till respektive avdelnings 
personal och chefer.

Användningen av ”Enkel standardvårdplan” hade 
under studieperioden tillämpats i vården av ca 
50% av 524 patienter. Flera valda kvalitetspara-
metrar visade signifikant bättre resultat när Enkel 
standardvårdplan hade använts jämfört med när 
den rekommenderade användningen förbisetts; 
registrering av andningsfrekvens (98 vs 88%), kon-
sultation av sjukgymnast (61 vs 37%), dokumenta-
tion av rökanamnes(44 vs 25%) och tid till första 
antibiotikados(51 resp 37% fick behandling inom 4 
timmar efter ankomst till sjukhus). Patienterna med 
Enkel standardvårdplan hade också lägre mortalitet 
men denna skillnad var inte signifikant (5 vs 10%).

Vi har studerat nyttan av att använda en manuell 
checklista,”Enkel standardvårdplan för slutenvård 
vid pneumoni”, i vården av patienter med samhälls-
förvärvad lunginflammation. Standardvårdplanen 
ledde till bättre kvalitet och säkerhet i vården. 
Resultatet stödjer fortsatt och intensifierad använd-
ning. Skillnaden i mortalitet var inte signifikant 
men är av intresse och kommer att bli föremål för 
fortsatta studier.

8 p
Nytt övervakNINgssystem Bekräftar 
att ClostrIDIum DIffICIle är DeN 
vaNlIgaste orsakeN tIll INhemskt 
förvärvaD BakterIell tarmINfektIoN

Maria Lysén (1), Johan Struwe (1), 
Karin Tegmark (1), Thomas Åkerlund (1)
Smittskyddsinstitutet (1).

Tidigare kartläggningar i Sverige har visat att Clo-
stridium difficile-infektion (CDI) ökat från 58 till 90 
fall per 100 000 invånare mellan 1995 och 2007 
och att CDI årligen bidrar till drygt 100 dödsfall. På 
senare år har en hypervirulent klon av C. difficile 
(PCR-ribotyp 027) spritts från den amerikanska 
kontinenten till Europa. Enligt vissa rapporter tycks 
också andra C. difficile-typer öka. Flera länder har 
därför infört, eller planerar att införa, rapporterings-
plikt för C. difficile. 

För att följa utvecklingen och därmed underlätta 
upptäckt av utbrott med C. difficile i Sverige har 
Smittskyddsinstitutet utvecklat ett system för frivillig 
övervakning med hjälp av landets laboratorier. Över-
vakningen utgörs av i) rapportering av nydiagnosti-
serade fall samt ii) mikrobiologisk kartläggning av 
i landet förkommande typer. Här redovisas resultat 
från fallrapporteringen första halvåret 2011.

Laboratorierna kan sedan oktober 2009 rappor-
tera nydiagnostiserade fall av C. difficile i SmiNet 
2. Alla fall där C. difficile-toxin påvisats rapporteras. 
Fall där minst åtta veckor förflutit mellan provtag-
ningarna anses som nya. Uppgifter om ålder, kön 
och provtagningsdatum registreras.

Antalet medverkande laboratorier ökade under 
första halvåret 2011 från 20 till 24 (av totalt 26). 
Totalt rapporterades 4760 positiva prov under perio-
den och av dessa uppfyllde 3273 falldefinitionen. 
För ytterligare 339 prov saknades uppgiften om 
provet tagits åtta veckor tidigare. Inkluderas även 
dessa prov som nydiagnostiserade innebär det 
totalt 3612 fall av CDI. Av dessa var 54 % kvinnor 
och 46% män (medianålder 74 respektive 72 år). 

Under första halvåret 2011 rapporterades 3612 
fall av C. difficile. Detta kan jämföras med totalt 
1082 inhemska fall av salmonella, shigella och 
campylobacter under motsvarande period. Då rap-
porteringen för närvarande saknar nämnardata är 
incidensberäkning inte möjlig. På grund av detta 
bör data inte jämföras mellan olika geografiska 
regioner. Övervakningen ska ses som ett stöd för 
att följa utvecklingen lokalt och upptäcka avvikelser 
från ”normal” förekomst och tidigt upptäcka miss-
tänkta utbrott. Resultaten bekräftar dock att CDI 
är en angelägen patientsäkerhetsfråga, framför allt 
för den äldre delen av befolkningen, som förtjänar 
större uppmärksamhet.

9 p
DIsease BurDeN of herpes zoster IN 
sweDeN

Marie Studahl (1), Max Petzold (2), Tobias Cassel (3)
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (1). 
Nordiska högskolan för folkvetenskap (2). 
Sanofi-Pasteur MSD (3).

Herpes zoster is a disease caused by reactivation 
of varicella zoster virus (VZV). For the immuno-
competent population, the risk and severity of 
complications are enhanced with increasing age, 
and accompanied by a substantially higher hospi-
talization rate. The herpes zoster burden of disease 
in Sweden is poorly examined. Recently, a herpes 
zoster vaccine received marketing authorisation in 
the EU after showing a reduction in incidence of 
herpes zoster and post-herpetic neuralgia (PHN) 
in the elderly.The objective of the study was to 
examine the herpes zoster burden of disease in 
the pre-zoster vaccination era.

Data were collected from the Swedish Patient 
Register and the Pharmacy Register during 2006-
2009. Gender, age and prescriptions of aciclovir 
800 mg X 3, famciclovir 500 mg X 3 or valaciclovir 

1 g X 3 for 7 days were registered. Gender, age, 
discharge diagnoses ICD-10 and hospitalization 
duration were collected. 

Approximately 650 patients/year in Sweden 
are hospitalized with herpes zoster as primary 
diagnosis. With growing age the hospitalization 
rate is steeply increasing. In the population aged 
50 years and older, the hospitalization rate is sig-
nificantly higher in females compared to males with 
18.3/100 000 and 10.3/100 000, respectively. 
The relative difference between the genders is most 
pronounced in the age-group 50-59 years.

The most common acute complications regis-
tered were herpes zoster opthalmicus, bacterial 
superinfection and disseminated herpes zoster, 
while central nervous system (CNS) complications 
were registered scarcely.

Approximately 24 000 patients received pres-
criptions of antiviral medication in packages for the 
standard herpes zoster treatment of 7 days. About 
half of the patients were prescribed aciclovir while 
the other half received valaciclovir. The prescription 
data has a similar gender-associated pattern as the 
hospitalization data with a predominance of women.

This study provides an estimation of the burden of 
acute herpes zoster in Sweden. However, the burden 
of the major complication of herpes zoster, post-
herpetic neuralgia, is not included in the analysis. 
The prescription data may be considered an indirect 
measurement of the incidence of herpes zoster in 
Sweden and demonstrates that the disease burden 
is significant. Both hospitalization and prescriptions 
rates are significantly higher in women compared 
to men. 

10 p
epIDemIologI oCh BehaNDlINg av 
CaNDIDemI I tvÅ sveNska läN 2004-2008. 
eN retrospektIv aNalys

Jesper Ericsson (2), Fredrik Ruckert (1)
Infektionskliniken Falun (1). 
Infektionskliniken Västerås (2).

Denna retrospektiva deskriptiva analys inkluderar 
alla patienter med en positiv blododling för candida 
under en perioden 2004-2008 i Västmanland och 
Dalarna. Det sammanlagda upptagningsområdet är 
drygt en halv miljon invånare. Vi fann totalt 80 fall av 
candidemi under tiden och utav dessa kunde vi gå 
igenom 75 st patientjournaler. Den genomsnittliga 
incidensen var 0,19/1000 inlagda patienter. Den 
genomsnittliga åldern var 68,7 år. Inga spädbarn 
kunde återfinnas i materialet. Åldersspannet var 
14-91 år. De flesta patienter led av underliggande 
kirurgiska sjukdomar. De vanligaste comorbidite-
terna var solid tumör (28 %), abdominell abscess 
(16 %), akut kirurgisk buk ( 14 %). De vanligaste 
riskfaktorerna för att förvärva candidemi var bred-
spektrum antibiotika (83 %), PAC/CVK (63 %) och 
vård på IVA (51 %).

Candida albicans var den vanligaste arten (59%), 
följd av C. glabrata (20 %) och C. parapsilosis (9%). 
79% av de testade stammarna var känsliga för flu-
konazol. Tio stammar, alla C. glabrata, bedömdes 
dock aldrig för känslighet för flukonazol. Utav de 16 
patienter som hade candidemi orsakad av C. gla-
brata behandlades 13 st med flukonazol som empi-
risk behandling. Utav dessa levde fortfarande elva st 
dag 28. Den totala mortaliteten bland patienterna 
var hög, men den candidemiorsakade dödligheten 
var lägre än i många andra studier. Det gick inte att 
utläsa någon klar korrelation mellan fördröjd insatt 
behandling och ökad dödlighet dag 28.
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I detta material med låg andel hematologiska 
patienter förefaller flukonazol fortfarande fungera 
som empirisk behandling.

11 p
akut BukINfektIoN – DIagNostIsk 
svÅrIghet

Henrik Olsson (2), Anders Lundqvist (1)
Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås 
(1). Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås (2).

Sjukhusets Antibiotika och Infektionsregistrerings-
system, SAI är ett dataprogram som används på 
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, Borås. SAI regist-
rerar insättningsorsak för samtliga antibiotikaor-
dinationer. Akut bukinfektion är en vanlig orsak 
till antibiotikabehandling på sjukhus och ”Akut 
bukinfektion/peritonit” är ett av alternativen och 
resultatet avspeglar således vilka och hur många 
patienter som har fått denna preliminärdiagnos. Ett 
liknande system som SAI skall införas nationellt i 
regi av SKL och det är därför av intresse att validera 
metoden. Det finns ett värde i att veta hur väl den 
registrerade diagnosen i SAI överensstämmer med 
den slutliga diagnosen i epikrisen.

Från SAI hämtades data på patienter vårdade 
på kirurgkliniken under oktober 2009 och 2010 
med antibiotikaordination för akut bukinfektion. 
Skillnader mellan de med akut bukinfektion som 
diagnos i epikris (grupp A) och de utan (grupp B) 
analyserades. Populationen beskrevs utifrån ålder, 
kön, vårdtid, diagnos i epikris, operationsfrekvens 
samt kliniska parametrar. I förväg definierades vilka 
diagnoser som ingick i begreppet akut bukinfektion.

84 vårdtillfällen utgjorde studiepopulationen varav 
50 (60 %) tillhörde grupp A och hade akut bukinfek-
tion både som preliminär diagnos och i epikris.

I hela studiepopulationen var 52 (62 %) kvinnor, 
medelåldern 61 år och medelvårdtiden 5 dagar. CRP 
och LPK var 102 mg/l respektive 12,1 10^9/l och 
temp 37,6 gr C i medeltal. 39% av patienterna ope-
rerades. Bukinfektionerna i grupp A var divertikulit 
(n=17), appendicit (n=12), sjukdomar i gallblåsa 
och gallvägar (n=11), pankreatit (n=6), perforation 
av tarm (n=3) peritonit (n=1). Diagnoserna i grupp B 
var symtomdiagnoser (n=8), tumörsjukdomar (n=8), 
icke infektiösa tarmsjukdomar (n=8), sjukdomar i 
urin och könsorgan (n=6), komplikationer efter kirur-
giska ingrepp (n=1) samt hjärtinfarkt (n=1). Ingen 
skillnad mellan grupp A och B i kliniska parametrar 
vid ankomst kunde noteras.

SAI kan ge klarhet i indikationen för antibiotika-
insättning men innebär ingen säker beskrivning av 
verklig sjukdomsorsak eftersom det är preliminär 
diagnos som registreras. Endast 60% av dem med 
SAI-diagnosen ”Akut bukinfektion/peritonit” hade 
också akut bukinfektion som huvuddiagnos. Studien 
illustrerar svårigheten att sätta rätt preliminärdi-
agnos och vikten av att validera nya mätmetoder.

12 p
vaCCINatIoN av hIv patIeNter 
meD paNDemrIx oCh fluarIx, 
lÅNgtIDsuppföljNINg

Karlis Pauksens (1)
Infektionskliniken, Akademiska sjh, Uppsala (1).

Vid den allmänna vaccinationskampanjen mot 
pandemiviruset A(H1N1)2009 med Pandemrix® 
saknades det data om vaccinationsanslag hos 
patienter med nedsatt immunförsvar. 

I studien som redovisas här inkluderades 44 
patienter med HIV som vaccinerades med Pandem-
rix® och 22 av dem vaccinerades även med Fluarix® 
mot säsongsinfluensa. 

Vacciner:
Pandemrix® med3,75µg hemagglutinin antigen 

(HA) från A/California/7/2009 H1N1 samt ASO3 
adjuvans. 

Fluarix® med15µg HA av vardera influensastam 
(3st) som ingår i vaccinet men ingen adjuvans.

Vaccinationsvaret undersöktes med en validerad 
hemagglutinationsinhibitionstest (HI) mot de stam-
mar som ingick i de två olika vaccinerna av GSK 
-Biologicals. Antikroppstiter på >=40 bedömdes 
som skyddande mot influensa.

Före vaccination 1 saknade alla patienter skyd-
dande antikroppar mot A/California/7/2009 H1N1. 
Före dos 2 hade 29/42(69%) HI-titer>=40 och 
vaccinationssvar(4-faldig titerstegring),

1 mån efter dos 2 hade 33/38(87%) HI titer 
>=40 och 32/38(84%) vaccinationssvar. 

1 år senare hade 10/28 (36%)HI-titer >=40. 
18(64%) saknade skydd och av dessa 18 hade 16 
haft skyddande antikroppar efter dos 2. GMT var 
5.8 före vaccination och sen 56.1, 99.7, och 24.7 
för respektive provtagningstillfälle (enligt ovan).

Före vaccination mot säsongsinfluensa hade en 
del patienter HI titer >=40 mot enstaka influensas-
tammar ingående i vaccinet. För säsongsinfluensan 
sågs vaccinationssvaret mot A/Brisbane(H1N1) hos 
5/19(26%), mot A/Uruguay(H3N2) 9/20(45%) och 
mot B/Brisbane 8/19(42%). Vid uppföljning efter 
1år saknade 62% skyddande antikroppar mot A/
Brisbane(H1N1) och mot A/Uruguay(H3N2) 43%. 
(B/Brisbane serologi ej klar)

Inga allvarliga biverkningar rapporterades.
Två doser med Pandemrix gav ett vaccinations-

svar hos de flesta HIV infekterade patienter (87%). 
Vid 1 års uppföljning saknade 64% skydd, talande 
för att revaccination behövs. Vaccinationssvaret är 
i paritet med andra studier medan data för lång-
tidsuppsföljning har ännu inte publicerats i större 
omfattning.

Vaccinationssvar efter Pandemrix var bättre än 
efter Fluarix men kvarvarnade skyddande antikrop-
par var likvärdigt vid 1 års kontroll. Tidigare naturlig 
sjukdom kan ha betydelse och resultaten bygger på 
ett litet antal studerade patienter.

13 p
hepatIt C-sCreeNINg av gravIDa vIa mvC 
INom regIoN skÅNe

Mattias Waldeck (2), Inger Eriksson (1), 
Eva B. Gustafsson (2), Bengt Löfgren (1)
Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne, Malmö (1). 
Smittskydd Skåne (2).

Socialstyrelsen publicerade 2007 rekommendatio-
ner att testa vissa grupper för hepatit C som före 
1992 kan ha fått blodtransfusion. Som led i att 
hitta dessa har screening via mödravårdscentraler 
(MVC) föreslagits. Under 2009 och 2010 noterades 
en ökning av hepatit C-screening på gravida i Skåne. 
Vi redovisar utfall och kostnad för detta.

Retrospektiv genomgång av alla hepatit C-serolo-
giprover beställda i samband med blodsmittescre-
ening av gravida i Region Skåne under 2009 och 
2010. Antalet blodsmitteprover med respektive utan 
samtidig begärd hepatit C-serologi noterades. Vid 
pos utfall av anti-HCV-screening noterades resultat 
för uppföljande analys med anti-HCV RIBA och HCV 
RNA-påvisning. Tidigare kända hepatit C-positiva 
exkluderades. För kvinnor med nyupptäckt aktiv 

hepatit C studerades smittskyddsanmälan avseende 
smittväg och härkomst. Kostnaden för denna hepatit 
C-screening av gravida beräknades.

Under 2009 togs hepatit C-serologi på 5285 
(32%) av 16 405 gravida med tidigare okänd hepatit 
C-status via MVC och under 2010 på 5409 (33%) 
av 16 442 gravida. 27 hepatit C-screeningprover 
utföll pos under 2009 varav 20 kunde avfärdas som 
ospecifika reaktioner och 7 utgjordes av nyupptäckt 
aktiv hepatit C-infektion. Under 2010 blev 36 prover 
pos i anti-HCV-screening varav 34 kunde avfärdas 
som ospecifika reaktioner. Två av fallen utgjordes av 
nyupptäckt aktiv hepatit C infektion. Under 2009 och 
2010 hittades således 9 fall (0,08%) av nyupptäckt 
hepatit C bland 10 694 provtagna gravida. 54 (0,5%) 
av alla hepatit C-testade visade sig ha ospecifik 
(falskt pos) reaktion i anti-HCV screeningtestet. Av 
9 med nyupptäckt hepatit C hade 6 anamnes på 
intravenöst missbruk. Två hade invandrat från Kongo 
respektive Polen. Kostnaden för labanalyserna för 
denna hepatit C-screening under dessa 2 år uppgick 
till ca 680 000 SEK.

I detta material på knappt 10 700 gravida kvinnor 
var andelen nyupptäckta hepatit C-positiva 0,08%. 
Många reagerade falskt pos i screeningtestet. För 
varje nyupptäckt fall av hepatit C fick 6 gravida 
falskt pos reaktion som föranlett omprovtagning 
och sannolikt oro hos de blivande föräldrarna. 8 av 
9 nyupptäckta tillhörde grupp med förväntad högre 
förekomst av hepatit C. Riktad screening för hepatit 
C utifrån anamnes borde fånga flertalet icke-kända 
hepatit C-fall till en betydligt lägre kostnad jämfört 
med allmän screening av gravida.

14 p
ökNINg av staphyloCoCCus aureus 
BakteremIer uNDer 2000-talet

Gunnar Jacobsson (1)
Infektionskliniken Skaraborgs sjukhus Skövde (1).

Bakteremier med Staphylococcus aureus ökar i 
antal globalt. Incidensen i Sverige uppskattades 
till 28 fall/100 000/år i en studie från Skaraborg 
2003-2005. 28-dagars dödlighet var drygt 19 % 
i samma studie. Både incidensen och mortali-
teten är högre för Staphylococcus aureus än för 
Streptococcus pneumoniae. Invasiva infektioner 
med pneumokocker är anmälningspliktiga varför 
tillförlitlig statistik finns. Så är inte fallet med 
stafylokocker. 
Vi har följt upp alla Staphylococcus aureus bakte-
remier i Skaraborg under åren 2000 tom 2008. 
Upptagningsområdet (256000 invånare år 2008) 
betjänas av ett enda bakteriologiskt laboratorium. 
Vi bedömer att bortfallet av blododlingar är under 
5 %. I analysen har bara en episod per patient 
tagits med.
Antal bakteremier ökade från 34 fall år 2000 till 74 
fall år 2008, motsvarande en incidensökning från 
13,3/100 000/år till 28,9/100 000/år. Dödlighe-
ten steg från 6 fall (17,6 %) till 17 (23,0 %). Under 
7 av 9 år dominerade männen i antal, som lägst 
var kvinnoandelen 2008 med 28,4 %. Dödligheten 
var däremot högre för kvinnorna under sex av åren, 
som mest 2001 där dödligheten var 64,3% för 
kvinnorna jämfört med 18,2 % för kohorten med 
män. Kvinnorna var äldre både när de insjuknade 
och när de avled.

Samhällsförvärvade infektioner dominerar och 
ökar, från 61,8 % av alla fall år 2000 till 85,1 % 
år 2008. 

Kolonisation/icke-invasiva infektioner med MRSA 
ökade från 7 fall år 2000 till 30 fall år 2008 utan 
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att motsvarande ökning skedde i antalet invasiva 
fall. Under de 9 åren inträffade endast 1 fall av 
MRSA-bakteremi. 

Vår studie visar att invasiva infektioner med 
Staphylococcus aureus är vanliga, allvarliga och i 
ökande. Sjukhusmortaliteten överstiger 20 %. Kvin-
nor har högre dödlighet, oklart vad detta beror på. 
Högre medelålder vid insjuknandet spelar säkert en 
roll, men andra faktorer kan bidra. 

Statistik över incidens och dödlighet behövs för 
att identifiera riskgrupper. Morbiditet och mortalitet 
kan minskas genom profylax, tidig identifiering och 
intensifierad omhändertagande och behandling av 
utsatta grupper.

15 p
hur Blev INflueNsaN I västra götalaND 
Året efter paNDemIN?

Anna Lindqvist (1), Kristina Nyström (1), Per Follin (1)
Smittskyddsenheten Västra Götaland (1).

Under 2009 startade influensapandemin orsakat 
av det nya influensaviruset A (H1N1). Vid årsskiftet 
2009-2010 avtog antalet sjukdomsfall i Sverige. I 
Västra Götaland anmäldes under denna period 1809 
fall av A (H1N1), varav 288 vårdades på sjukhus, 
19 av dessa krävde intensivvård och 4 personer 
avled. I regionen bor cirka 1,5 miljoner invånare. 
Den nya Influensan A (H1N1) ska sedan 2009 
anmälas enligt smittskyddslagen. Anmälan görs i 
SmiNet som är en databas i vilken sjukdomar enligt 
smittskyddslagen anmäls. Anmälan görs av labora-
torierna och behandlande läkare och tas emot av 
Smittskyddsenheterna samt Smittskyddsinstitutet. 
Allmän vaccination mot A (H1N1) avslutades i mars 
2010 och i augusti deklarerade WHO att pandemin 
var över. Förutom pandemiviruset, förekom även 
andra influensavirus i samhället, men dessa virus 
var inte anmälningspliktiga.

Uppgifter från SmiNet under december 2010 t o 
m maj 2011 har legat till grund för den övervakning 
av A (H1N1) som skett på Smittskyddsenheten i 
Västra Götaland. Även laboratoriernas frivilligrap-
portering i SmiNet på antal provtagna personer 
samt andel positiva prov med övriga influensatyper 
har bearbetats. Dessutom togs information in om 
samtliga influensafall, oavsett influensatyp som 
vårdats på sjukhus. Uppgifterna kom in via utsedda 
rapportörer från infektion, barn och intensivvård. 

Totalt anmäldes 207 personer med A (H1N1) 
varav 73 vårdades på sjukhus, av dessa tillhörde 
32 riskgrupp. Tio fall krävde intensivvård varav 
4 tillhörde riskgrupp. Två personer avled. Under 
januari t o m mars 2011 krävde 119 personer med 
andra influensatyper sjukhusvård, övrig influensa A 
(47), influensa B (72). Av dessa 119 tillhörde 54 
riskgrupp. Tio fall krävde intensivvård 

Influensasäsongen efter en pandemi är unik och 
väcker många frågor. Med vilken kraft och omfattning 
skulle pandemiviruset komma tillbaka? Hur många 
skulle drabbas av allvarlig sjukdom orsakad av 
andra influensatyper? Vi valde därför att övervaka 
samtliga fall av influensa som krävde sjukhusvård 
under januari t o m mars 2011. Andelen A (H1N1) 
fall utgjorde 35 % och tio fall krävde intensivvård 
vilket var lika många som de med övriga influensa-
typer. Influensasäsongen 2010-2011 har kunnat 
redovisas tack vare den extra rapportering som 
inkommit från berörda kliniker. Efter bearbetning 
av all insamlad data hoppas vi kunna förmedla en 
bild av den postpandemiska influensasäsongen i 
Västra Götaland. 

16 p
INfektIoNsverktyget – ett 
verksamhetsstöD för att motverka 
vÅrDrelateraDe INfektIoNer oCh 
felaktIg aNtIBIotIkaaNväNDNINg

Ann Tammelin (8), Ann-Sofie Geschwindt (6), 
Ingela Linered (2), Ingemar Qvarfordt (7), 
Johan Struwe (3), Mikael Hoffmann (4), 
Petra Hasselqvist (5), Rikard Lövström (1)
CeHis (1). Mawell (2).Smittskyddsinstitutet, Solna 
(3). Stiftelsen NEPI (4).Sveriges kommuner och 
landsting (5). Uppsala län (6).Vårdhygien Sahl-
grenska Universitetssjukhuset (7). Vårdhygien 
Stockholms län, Avd för Smittskydd, Vårdhygien 
och Strama, Stockholms läns landsting (8).

Infektionsverktyget är ett nationellt enhetligt IT-
stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete. 
Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner 
och förbättra kvaliteten i användningen av anti-
biotika.
Arbetet med Infektionsverktyget har sin grund i 
SKL:s Patientsäkerhetssatsning. Såväl vårdre-
laterade infektioner som felaktiga eller onödiga 
antibiotikaordinationer hör till de största patient-
säkerhetsproblemen i dagens hälso- och sjukvård. 
Vid landstingsdirektörsmötet i maj 2010 fattades 
ett beslut om att utveckla och införa en nationell 
lösning för registrering, bearbetning och återkoppling 
av information om vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaordinationer – Infektionsverktyget.

Många studier har visat att man med hjälp av 
kontinuerligt förbättringsarbete väsentligen kan 
påverka antibiotikaanvändning och förekomsten av 
vårdrelaterade infektioner. Minst 20 procent av alla 
vårdrelaterade infektioner bedöms kunna undvikas 
med hjälp av sådant förbättringsarbete.

Pionjärförsök med ett IT-stöd för kontinuerlig 
registrering och återkoppling av information om 
infektioner och antibiotikaordinationer på Södra 
Älvsborgs sjukhus i Borås ledde till en minskning 
av förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt 
drastiskt minskad användning av bredspektrumanti-
biotika (cefalosporiner). Grundkrav var enkelhet, 
tvingande registrering och att registrering blev en 
del av det dagliga kliniska arbetet. 

Infektionsverktygets grundprinciper baseras på 
dessa erfarenheter men bygger på en nationellt 
enhetlig terminologi och en nationell lagring av 
information som hämtas från journalsystem och 
patientadministrativa system. Varje vårdgivare har 
dock enbart tillgång till sin egen ”tårtbit” av infor-
mationen. Dessutom finns ett nationellt gemensamt 
verktyg för återkoppling till rapporterande enheter. 

Två vårdgivare, Uppsala län och Västra Göta-
landsregionen, har deltagit som piloter under 
utvecklingsfasen, och pilotdriften planeras starta 
i oktober 2011.

Övriga vårdgivare kan inleda sina införandeprojekt 
för att sedan ansluta under 2012.

17 p
the Cost of maNagINg ChroNIC 
hepatItIs C IN sweDeN – meDICal 
resourCe utIlIsatIoN IN DIffereNt 
stages of the DIsease

Sofia Orrskog (1), Sarah Friberg (1), 
Malin Lenre (2), Lars Bäckman (9), 
Ann-Sofi Duberg (10), Leo Flamholc (6), 
Styrbjörn Friman (5), Anna Hollander (4),
Per Sangfelt (8), Hans Verbaan (7), 
Antti Oksanen (3)

Heron Evidence Development AB, Mäster Samu-
elsgatan 60, 11121 Stockholm (1). Janssen AB, 
Staffans väg 2, Box 7073, 19207 Sollentuna 
(2). Karolinska University Hospital Huddinge, 
Department of Gastroenterology and Hepatology 
K63, 14186 Stockholm (3). Karolinska University 
Hospital Huddinge, Department of Infectious 
Diseases I53, 14186 Stockholm (4). Sahlgrenska 
University Hospital, Transplant Institute, 41345 
Göteborg (5). Skåne University Hospital, 
Department of Infectious Diseases, 20502 
Malmö (6). Skåne University Hospital, Gastro-
enterology Division, 20502 Malmö (7). Uppsala 
University Hospital, Division of gastroenterology 
and hepatology, 75185 Uppsala (8). Uppsala 
University Hospital, Transplantation and liver 
surgery, 75185 Uppsala (9). Örebro University 
Hospital, Department of infectious diseases, 
70185 Örebro (10).

Approximately 3% of the global population is infec-
ted with the hepatitis C virus. 20% of the patients 
will develop cirrhosis within 20 years of infection, 
and these patients have a 1% to 5% risk per year 
of developing hepatocellular carcinoma (HCC). 
Standard treatment for hepatitis C is pegylated 
interferon combined with ribavirin. The objective 
of this study was to obtain an understanding of 
the resource utilisation and costs associated with 
chronic hepatitis C in Sweden. 

A literature review was conducted to identify 
resource utilisation and costs of chronic hepatitis 
C in Sweden. The MEDLINE, EMBASE, NHS EED and 
Cochrane CCTR databases were searched. To vali-
date the results of the literature review and fill gaps 
in the evidence base, interviews were conducted 
with eight clinicians and one nurse specialised in the 
areas of infection, gastroenterology or transplanta-
tion medicine. The Skåne price list was primarily 
used to obtain the unit costs. 

12 publications were relevant for inclusion in the 
review. There was a lack of resource utilisation data 
for certain disease stages, primarily decompensa-
ted cirrhosis and HCC, and for updated unit costs, 
in these publications. Also, no studies reported 
indirect costs associated with chronic hepatitis C in 
Sweden. The pooled data from the literature review 
and the interviews indicated a direct cost per year of 
SEK 3000 for mild disease, SEK 4000 for moderate 
disease, SEK 8000 for compensated cirrhosis, SEK 
120000 for decompensated cirrhosis, SEK 190000 
for HCC and SEK 1160000 for liver transplantation 
(including one-year follow up). 

Chronic hepatitis C is associated with high rates 
of healthcare utilisation. The driver of the direct 
medical costs is the management of long-term 
consequences including cirrhosis, HCC and liver 
transplantation. More efficient therapies with higher 
cure rates could potentially result in long-term cost 
savings by reducing severe complications.

18 p
stor geNetIsk varIatIoN av humaNt 
rhINovIrus hos patIeNter meD akut 
luftvägsINfektIoN – eN retrospektIv 
stuDIe av NasofaryNxprover tagNa 
uNDer fyra År

Martina Sansone (2), Lars-Magnus Andersson (5), 
Johan Westin (4), Robin Brittain-Long (5), 
Maria Andersson (1), Magnus Lindh (3)
Avd för Klin Virologi, Sahlgrenska Akademin (1). 
Avd Infektionssjd/Infektion, Sahlgrenska Akade-
min (2). Avd. för Infektionssjukdomar/Klin. Viro-
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logi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
(3). Avd. Infektionssjd/klin. virologi, Sahlgrenska 
Akademin (4). Avd. Infektionssjukdomar/klin. 
virologi, Sahlgrenska Akademin (5).

Humant rhinovirus (HRV) är en mycket vanlig orsak 
till luftvägsinfektioner (LI). Dess betydelse som 
orsak till allvarliga nedre LI och exacerbation av 
astma hos både vuxna och barn har nyligen upp-
märksammats. HRV uppvisar mycket stor genetisk 
variation. Epidemiologin för HRV är ofullständigt 
beskriven och bygger främst på data från barn 
och ungdomar. Syftet med denna studie var att 
retrospektivt undersöka den genetiska variationen 
hos HRV i nasofarynxprover från både vuxna och 
barn med symtom på luftvägsinfektion under fyra 
konsekutiva år.

Av sammanlagt 1849 nasofarynxprover från 
patienter med akut luftvägsinfektion positiva för 
rhinovirus med PCR som skickats till laborato-
riet för klinisk diagnostik från november 2006 
-december 2010 valdes 112 med tillräcklig mängd 
HRV-RNA i provet (Ct-värde <33) slumpmässigt ut 
för sekvensering av VP 2/4-regionen, 2 från 2006, 
17 från 2007, 33 från 2008, 46 från 2009 och 
15 från 2010.

Hos 62 patienter påvisades 33 olika typer av 
HRV-A, hos 11 patienter 9 typer av HRV-B och hos 
37 patienter 22 typer av HRV-C. Enterovirus (CAV9 
och EV68) påvisades hos 2 patienter. Fylogenetisk 
analys visade att sekvenserna i hög grad liknade 
HRV-typer som samtidigt rapporterats från helt 
skilda delar av världen, indikerande en omfattande 
global spridning. Samma eller närliggande typer 
kunde i prover från vuxna detekteras flera år i rad 
vilket talar emot episodiskt uppträdande epidemier 
av enskilda typer. Den genetiska variationen inom 
HRV C var större än inom HRV A (p<0.0001).

Våra resultat visar på en betydande genetisk 
heterogenicitet och en omfattande global spridning 
av HRV-typer. Detta kan vara en orsak till skillnaden 
i epidemiologiskt mönster jämfört med andra luft-
vägsvirus som t ex influensa. Till skillnad mot vad 
som beskrivits för barn cirkulerade närliggande typer 
hos vuxna flera år i rad.

19 p
NorovIrus kaN pÅvIsas meD pCr I prov 
meD floCkaD pINNe frÅN muNslemhINNa 
hos kNappt eN treDjeDel av patIeNter 
meD akut NorovIruseNterIt

Lars Gustavsson (1), Thomas Andreasson (1), 
Magnus Lindh (1), Johan Westin (1), 
Lars-Magnus Andersson (1)
Avd. för Infektionssjukdomar/Klin. Virologi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).

Norovirus (NV) kan påvisas med PCR i prov från 
feces och/eller kräkning hos samtliga patienter 
med akut NV-enterit. I en nyligen publicerad studie 
fann man NV med PCR i munsköljvätska hos 24% av 
patienter med akut NV-enterit. Vi har tidigare visat 
att provtagning med flockad pinne från ändtarm är 
jämförbart med traditionellt fecesprov för diagnostik 
av NV. Syftet med denna studie var att undersöka 
om norovirus kan detekteras i prov med flockad 
pinne från munslemhinnan hos patienter med akut 
NV-enterit.

Mellan oktober 2010 och april 2011 inkludera-
des åttiosex patienter med symtom på akut gast-
roenterit som föranledde slutenvård på Infektions-
kliniken, SU/Östra, Göteborg. Samtliga patienter 
provtogs med flockad pinne från insidan av båda 

kinderna och med flockad pinne från ändtarm. 
Kliniska data och symtom registrerades. Proverna 
analyserades med en multiplex realtids PCR med 
möjlighet att detektera sex olika gastroeneteritvirus 
(NV GI och GII, sapovirus, astrovirus, adenovirus, 
och rotavirus).

48 av 86 (56%) av patienterna var positiva med 
PCR för norovirus GII i prov från ändtarm och inklu-
derades i analysen. Av dessa var 28 (58%) kvinnor. 
Medianåldern (IQR) var 80 (64-88) år och sjuk-
domsdurationen 3 (2-4) dagar. Endast 2 patienter 
rapporterade kräkningar samma dag som provtag-
ningen. 14 av 48 (29%) var positiva med PCR i prov 
från munslemhinna. Av dessa rapporterade 11 av 
14 (79%) kräkningar dygnet innan provtagningen 
jämfört med 22 av 34 (65%) av patienter med 
negativt prov från munslemhinna (n.s). Ct värdet 
i prov från ändtarm var signifikant lägre än i prov 
från munslemhinna från samma patient, (median 
(IQR) ) 20,7 (18,2-23,5) respektive 35 (32.5-40.4), 
p<0.004, indikerande större mängd virus i prov 
från ändtarm.

Norovirus kunde detekteras i prov taget med 
flockad pinne från munslemhinna hos knappt en 
tredjedel av patienter med akut NV-enterit, vilket 
överenstämmer med den detektionsfrekvens som 
rapporterats för prov med munsköljvätska. Mängden 
virus i prov från munslemhinna var mycket låg ett 
dygn efter senaste episod med kräkning. 

20 p
aNalys av mortalItet pÅ gruND 
av sepsIs Baserat pÅ klINIska 
INformatIoNssystem

Greger Fransson (5), Martin Holmbom (4), 
Daniel Karlsson (1), Lennart E Nilsson (3), 
Sten Walther (2), Håkan Hanberger (2)
IMT, Linköpings universitet (1). Institutionen för 
molekylär och klinisk medicin, HU, Linköping (2). 
Klinisk mikrobiologi, IMK, HU, Linköpings Univer-
sitet (3). Med fak Liu (4).Registerhållare, Svenska 
palliativregistret (5).

Syftet med studien var att kartlägga riskfaktorer för 
mortalitet vid sepsis.

Under perioden 2008(del av året) till 2010 har 
alla positiva blododlingar vid Universitetssjukhuset 
i Linköping respektive Länssjukhuset i Norrkö-
ping samlats in (n=2 708 vårdtillfällen). Dessa 
har matchats med vårddata ifrån journalsystemet 
Cosmic inklusive regelbunden mortalitetsuppfölj-
ning. Femhundrafemtiotvå av dessa vårdtillfällen 
hade någon av 34 ICD10-diagnoser förknippade med 
sepsis vilka analyserna har baserats på.

De vanligaste fynden i blod (första fyndet vid varje 
vårdtillfälle) vid huvuddiagnosen sepsis var E. coli 
31 %, S. aureus 20 %, KNS 9 %, K. pneumoniae 6% 
och S. pneumoniae 6 %. För patienter som avlidit 
inom trettio dagar med sepsis som huvuddiagnos 
var det vanligast med S. aureus 25 %, E. coli 18 % 
och KNS 11 %. Trettio dagars mortalitet (räknat från 
inskrivningsdagen) var 10,3 % för hela gruppen (S. 
aureus 12,6 % , E. coli 5,9 %, KNS 13 %). För de 
med samtidig diagnos av diabetes var 30-dagars-
mortaliteten 18,6 %, KOL 14,8 % och cancer 10,8 %.

Matchning av mikrobiologiska blododlingsfynd 
med vårddata ur den kliniska journalen på individ-
nivå möjliggör en ökad förståelse för vårdresultatet 
vid behandling av sepsis. Trettiodagarsmortaliteten 
för alla med sepsis låg på drygt 10 % och var klart 
förhöjd vid samtidig diagnos av diabetes (18) eller 
KOL (15) men låg på samma nivå vid samtidig 
förekomst av cancer.

21 p
DrICksvatteNBureN smItta gav utBrott 
pÅ Norra ölaND

Catharina Alexandersson (2), Kjell-Olof Hedlund (4), 
Jonas Tjörnbo (1), Claes Söderström (3)
Borgholm Energi AB (1). Infektionskliniken, Läns-
sjukhuset i Kalmar (2). Smittskyddsenheten, 
Länssjukhuset i Kalmar (3). Smittskyddsinstitutet 
(4).

I början av juli 2010 fick Borgholm Energi, som 
ansvarar för det kommunala vattnet, ett flertal 
samtal från hushåll där flera personer insjuknat 
med kräkningar och diarréer. Provtagning av vattnet 
inleddes i de områden där personer insjuknat och 
snart identifierades en misstänkt källa i form av en 
korskoppling mellan eget brunnsvatten och kom-
munalt dricksvatten hos en lantbrukare. Brunnen 
kopplades bort och allmänheten informerades om 
att kokning av dricksvatten rekommenderades via 
lokalradio, Borgholm Energis hemsida och lokaltid-
ningar. Analys av brunnsvattnet visade höga halter 
E. coli som indikator på fekal förorening.

Via en semestrande läkare kontaktades den 
likaledes semestrande smittskyddsläkaren i Kalmar 
län. Utifrån symtombilden med kräkningar och 
diarréer, övergående på 1-2 dygn, misstänktes 
norovirus. Avföringsprov lämnades av två drabbade 
personer och sändes till Smittskyddsinstitutet 
som med elektronmikroskopi kunde verifiera noro-
virus. Vattenprov från den misstänkta brunnen 
analyserades med PCR och visade norovirus med 
identisk genotyp, GII.4-2006b. GII.4-genotypen är 
dominerande orsak till utbrott av ”vinterkräksjuka” 
globalt sedan 90-talet. Subtypen 2006b kom såsom 
nomenklaturen anger 2006 och var den vanligaste 
orsaken till vårdrelaterade norovirusutbrott under 
de två följande vintrarna. 

Efter genomspolning och klorering av vattennätet 
kunde rekommendation om kokning av vattnet avslu-
tas efter 12 dagar. Smittskyddsenkäter skickades 
ut till berörda hushåll från livsmedelsinspektör och 
visade att 179 personer insjuknat, vilket motsvarar 
14 % av hushållen. Några sekundärfall sågs ej. 
Vattenburet norovirus sommartid ger till skillnad 
från fekal-oral smitta vanligen ingen person till 
person-spridning.

En utförlig rapport har framtagits av Borgholms 
Energi med sammanställning av fakta och åtgärds-
förslag. Bland annat har en inventering för att iden-
tifiera eventuella kvarvarande korskopplingar mellan 
eget och kommunalt vatten påbörjats.

Smittoutbrottet visar en brist på rutiner för anmä-
lan till den lokala smittskyddsenheten vid misstänkt 
vattenburen smitta. Trots detta kunde smittspår-
ning snabbt komma till stånd via informella vägar. 
För att undvika framtida utbrott är det viktigt att 
varningssignaler tas på allvar och vidarebefordras 
till smittskyddsenhet.
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pNeumokoCkvaCCINatIoN vID 
B-CellssjukDom
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Avd för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akade-
min (1). Avd Hematologi och koagulation, Inst för 
Internmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset 
(2). Bakteriologiska laboratoriet och sektionen för 
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tionskliniken, NU-sjukvården (4).
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Pneumokockinfektioner är en viktig orsak till mor-
biditet och mortalitet hos patienter med B-cell-
smaligniteter. Även om det 23-valenta pneumo-
kockpolysackaridvaccinet (PPV) rekommenderas 
till äldre patienter är dess nytta hos patienter med 
B-cellsmaligniteter ifrågasatt. Syftet med denna 
studie var att utvärdera effekten av PPV kontra 
det 7-valenta konjugatvaccinet mot pneumokocker 
(PCV7) hos äldre patienter med multipelt myelom 
(MM), Waldenströms makroglobulinemi (WM) och 
monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS).
Femtiosex patienter >= 60 år med diagnoserna MM 
(n = 24), WM (n = 15) och MGUS (n = 17) samt 20 
åldersmatchade kontrollpersoner randomiserades 
till en dos av antingen PPV eller PCV7. Serum ana-
lyserades för förekomst av IgG-antikroppar mot 
de sju serotyper av pneumokocker som ingår i 
båda vaccintyperna, dels före vaccination, dels 4-8 
veckor efteråt.

Vaccinsvar definierades som en antikroppsnivå 
>= 0,5 mikrog/ml för var och en av de undersökta 
serotyperna. Detta påvisades hos 63% av patien-
terna med MM, 73% av patienterna med WM, 88% 
av patienterna med MGUS och hos 100% av kon-
trollpersonerna. Titerstegringarna efter vaccination 
skiljde sig inte åt signifikant mellan vaccintyperna 
hos någon av studiegrupperna. Enstaka patienter 
med MM uppvisade oväntat höga antikroppsnivåer 
och titerökningar, vilket sannolikt avspeglar före-
komst av icke-funktionella antikroppar. 

Vår studie stödjer uppfattningen att B-cellsmalig-
niteter är associerade med ett suboptimalt svar på 
pneumokockvaccination. Singeldos PCV7 gav inte 
bättre antikroppssvar i någon patientgrupp än PPV. 
Vidare undersökningar med opsonofagocytos (OPA) 
kommer att utföras för att utvärdera funktionaliteten 
hos de uppmätta pneumokockantikropparna.

23 p
aNtIBIotIkaresIsteNs oCh vIruleNs hos 
koagulasNegatIva stafylokoCker I 
sjukhusmIljöer oCh I samhället

Hanna Rundström (2), Anders Johansson (1)
Institutionen för klinisk mikrobiologi, infektions-
sjukdomar och bakteriologi, Umeå universitet; 
Vårdhygien Västerbotten, VLL (1). Klinisk Mikro-
biologi, avd för Infektionssjukdomar, Norrlands 
Universitetssjukhus, Umeå. (2).

Infektioner med koagulasnegativa stafylokocker 
(KNS) ökar i takt med användandet av främman-
dekropps-material inom sjukvården. Det har tidi-
gare visats att två antibiotikaresistenta kloner av 
Stafylococcus epidermidis ofta förekommer vid 
ortopediska infektioner på svenska sjukhus. Finns 
det en ekologisk nisch i sjukhusmiljön där antibioti-
karesistenta och infektionsbenägna KNS selekteras 
fram och sprids?

Frivilliga försökspersoner provtogs med bakte-
rieodling från händer. En grupp med personer från 
samhällsmiljö (n=100), en grupp med operationsper-
sonal (n=100) och en grupp med patienter (n=100). 
Fynd av KNS analyserades med fenotypning och 
antibiotkaresistensbestämning. Ett KNS-isolat 
analyserades per patient. Artbestämning gjordes 
med rpoB-sekvensering och sedan analyserades 
alla S. epidermidis med Multi-Locus-Sequence-
Typing (MLST). Försökspersonerna svarade på en 
enkät om riskfaktorer för kolonisation och infektion. 
Virulenstest gjordes med nematoden Caenorhab-
ditis elegans som fick äta de olika S. epidermidis-
isolaten. Nematodens överlevnad användes som 
ett mått på virulens.

Bakterieodling med rpoB-typing identifierade KNS 
i samhällsgruppen (n=79), i patientgruppen (n=78) 
och i gruppen med operationspersonal (n=89). De 
vanligaste subtyperna av KNS var gemensamma för 
alla tre grupperna: S. epidermidis, Stafylococcus 
warneri, Stafylococcus capitis och Stafylococcus 
hominis. Fördelningen mellan subtyper var jämnare i 
samhället än i de två andra grupperna som domine-
rades av S. epidermidis och S. capitis. Patienterna 
hade överlägset flest KNS med resistens mot tre 
eller flera antibiotika, 18 stycken (23%) varav elva 
var S. epidermidis. 16/18 patienter fick antibiotika 
vid tiden för provtagning. Patienterna med multiresi-
stenta isolat hade längre vårdtid jämfört med hela 
patientgruppen, 7 dygn jämfört med 4,5 dygn. Vi 
fann totalt 75 S. epidermidis, fördelat på samhälle 
(n=20), operation (n=25) och patienter (n=30). Viru-
lenstestet med C. elegans indikerade högre virulens 
bland patientisolaten. Nematodöverlevnaden efter 
5 dagar var 48,8 % respektive 66,0 %, p=0,05. 
Genetiska analyser av MLST-resultaten pågår. 

Patienter på sjukhus koloniseras med multiresi-
stenta S. epidermidis. Dessa selekteras effektivt 
fram hos patienter som får antibiotika. Vi fann de 
tidigare kända multiresistenta sjukhusklonerna ST2 
och ST215 på händerna hos några patienter men 
inte hos andra deltagare i studien. S. epidermidis 
hos patienter verkar vara mer virulenta än de i 
samhället.
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low septIC shoCk mortalIty IN a 
sweDIsh uNIversIty hospItal: 
a prospeCtIve oBservatIoNal stuDy 

A. Linnér (1), J. Sundén-Cullberg (1), L. Johansson 
(1), L. Walter-Jallow (1), L. Tokics (1), H. Hjelmqvist 
(1), A. Norrby-Teglund (1), C.-J. Treutiger (1)
Karolinska institutet, Stockholm (1).

The objective was to study the clinical course and 
mortality of severe sepsis and septic shock in 
patients admitted to the medical and surgical Inten-
sive Care Unit (ICU) at Karolinska University Hospital 
Huddinge, Sweden in a prospective single-centre 
observational study.

A total of 131 patients were included, whereof 
86 patients with septic shock and 15 patients 
with severe sepsis, consecutively admitted to the 
ICU between October 2005 and June 2009, were 
enrolled. Included patients were between 23-89 
years of age. A reference group of 28 critically ill, 
but initially non-infected patients, was enrolled as 
controls. There were no interventions.

The most common causes of sepsis were abdomi-
nal infections, pneumonia and urosepsis, accounting 
for 82% of the septic cohort. Most of the patients 
(93%) received adequate antibiotics within two 
hours of admission. A significant gender difference 
was found in patients admitted to ICU through the 
Emergency Department (ED), where male patients 
were given earlier adequate antibiotic treatment. 
Serum cytokine levels were measured at admission 
and were significantly higher in the septic shock 
cohort as compared to the severe sepsis cohort or 
the reference group (p<0.0001). In the 86 patients 
with septic shock, the overall 28-day mortality rate 
was 17 % and the 1-year mortality rate 35%. Two 
independent sepsis cohorts (n=59 and 50 patients) 
from the same site confirmed this relatively low 
mortality rate. 

The results demonstrate relatively low mortality 
rates among mixed case ICU patients with severe 
sepsis or septic shock, as compared to international 

reports. Early adequate antibiotic treatment and the 
low incidence of resistant isolates may partly explain 
these findings. Importantly, a gender difference in 
time to adequate antibiotic therapy was seen.

justus ström-föreläsning
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maNagemeNt of INvasIve fuNgal 
DIsease: walkINg through a laByrINth 
or maze?

Ben de Pauw (1)
Radboud University Medical Center, Veerdam 12, 
Lent, The Netherlands (1).

As strategies to control bacterial infections impro-
ved, opportunistic fungi became the most hazardous 
pathogens. Since the eighties the rate of invasive 
fungal diseases has doubled. While the incidence of 
candidosis culminated in the late 1970s is aspergil-
losis still increasing. Fungi will only invade the body 
if a severely weakened defense system permits 
them to do so. Most factors promoting an invasive 
fungal infection are difficult or even impossible to 
avoid because they are directly connected to the 
underlying diseases and their treatment. More 
aggressive treatment modalities jeopardize the 
defense mechanisms to an extent that even fungi 
with a low virulence may enter the body. Neutro-
penia remains a crucial factor that predisposes 
for fungal infections but prolonged use of even 
moderate doses of corticosteroids is almost as 
detrimental through both impairment of the T-cell 
function and alteration of the glucose metabolism. 
Concomitant ulceration of the mucosa facilitates 
invasion by colonizing moulds and yeasts. In case 
of concomitant neutropenia any pathogen that has 
invaded damaged tissue may gain easy access to 
the body to disseminate rapidly.

The difficulties in the management of invasive 
fungal disease include but are not limited to: a) 
Impossibility to avoid factors that predispose to 
fungal infections; b) Lack diagnostic facilities that 
allow easy and early detection of possible invasive 
disease; c) Limited therapeutic options (toxicity, 
interactions, price, clinical resistance); d) Insuffi-
cient and compromised clinical studies that prohibit 
establishment of unequivocal guidelines; e) Impos-
sibility of definite control of invasive fungal disease 
without correction of the predisposing factors. Fear 
of confrontation with a disease in a stage beyond 
cure has stimulated clinicians to adopt ill-founded 
antifungal strategies such as prophylactic and empi-
rical administration of antifungal agents. Use of a 
combination of antifungals has become accepted 
without there being any objective evidence for its 
efficacy. ■
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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 styrelseinternat svenska Infektionsläkarföreningen

Häckeberga 31 augusti–1 september 2011

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

§ 1. Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§ 2. Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Hans Norrgren.

§ 3. Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll från styrelsemötet den 
11/5 2011 granskades och godkändes. 

§ 5. Ordförandes ärenden J.K. 
Beslut att utse Jan Källman till Svenska läkare-
sällskapets fullmäktigemöte, Anders Johansson 
suppleant.

Inkommit förfrågan om styrelsearbetet är 
förenat med arvoden. Svaret är nej. Styrelsen ger 
i uppdrag till valberedningen att efterhöra hur 
det ser ut i andra föreningar. Tar upp frågan om 
avsatt arbetstid för styrelsearbete på chefmötet.

Diskussion om fortsatt praktisk användning 
av 10p-programmet.

SLS Kommitté för medicinsk språkvård 
efterfrågar en kontaktperson. Sven Montelius 
tillfrågas om han är fortsatt intresserad.

Skriftlig rapport från europeiska infektions-
läkarföreningars möte på ESCMID i Milano 
2011.

Inbjudan till att nominera ”Framtidens ledare 
i läkarkåren 2011”. Vi beslutar att ta fram mer 
kunskap om initiativtagarna innan vi beslutar 
att annonsera på hemsidan.

Brev från Per Olsén. Förslag på dokumenta-
tion om polio/poliovaccinets utveckling genom 
intervju med Maria Böttinger. Erbjuder kontakt 
via vår journalist på Mediahuset.

Vårmötet i Stockholm blir 9-11/5 2012.
Brev från IFIS, Infektionssjuksköterskor-

nas intresseförening. SILF ställer sig positiva 
till ett samarbete kring vårmötet 2013, men 
frågan kommer att diskuteras på chefmötet. 
IFIS erbjuds artikelutrymme för att beskriva 
sin verksamhet i tidningen.

SLF:s representantskapsinternat 4–5/10, J. 
S-C. Deltar.

Infektionsverktyget. Diskussion om hur SILF 
kan verka för att påskynda införandet i lands-
tingen. Frågan ska diskuteras på chefmötet.

Inkommit förfrågan från Netdoktor.se om 
samarbete. Torsten Holmdahl får i uppdrag att 
ta reda på mer bakgrund.

Brev från Rolf Jungnelius om återkommande 
utskick av marknadsundersökningar till specia-
lister. I första hand en fråga mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, frågan kan aktualiseras på 
chefmöten.

§ 6. Skriftlig rapport från facklige sekr. S.S. 
Diskussion om koppling diagnos – antibiotika-
förskrivning. Går vidare med frågan genom att:

• Förbereda underlag för remiss till SLF:s full-
mäktigemöte.

• Kontaktar SFAM för att efterhöra deras upp-
fattning i frågan.

• Kontaktar Stramarådet.

§ 7.Rapport från vetenskaplige sekr. A.J.
Programmet för Riksstämman 2011 diskuterades 
och beslutades. Årets program är samplanerat 
med föreningen för klinisk mikrobiologi.

Beslut om vilka abstract som blir fria föredrag 
respektive postrar.

§ 8. Rapport från fortbildn.ansvarig J.S-C.
Rapport från fortbildningsmötet på Vår Gård i 
Saltsjöbaden 23–25/5. Temat var kirurgiska infek-
tioner. Totalbetyg 5,1 av 6. 5,5 av 6 när det gäller 
rekommendation av kursen till kollega. Kursen 
återkommer nästa år med samma program.

Höstutbildningen om tuberkulos 17–19/10 
är fulltecknad. 

Diskuterade SLF:s remiss angående nytt pro-
gram för bakjoursutbildning. J.S-C sammanfat-
tar remissvar som även presenteras på chefmötet

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

Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs: 

Maria Tydén, ST-läkare Inf klin Västerås 
lasarett, Västerås; Åsa Wihlborg, ST-läkare Inf 
klin Södra Älsvborgs sjukhus, Borås; Elisabeth 
Karlsson, ST-läkare Inf klin Norrlands Univer-
sitetssjukhus, Umeå; Agnar Bjarnason, Under-
läkare Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg; Nikolaos Alexandropoulos, ST läkare 
Inf klin Centrallasarettet, Växjö; David Ekqvist, 
ST läkare Inf klin Universitetssjukhuset, Lin-
köping.

Som nya associerade medlemmar i föreningen 
antogs: Ingen.

§ 10. Redaktörens ärenden K.C. 
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 3/11 med deadline nr 3 7/9 2011, och nr 
4 11/10. Genomgång av idéer för kommande 
nummer.

§ 11. Programgrupper, hemsida, kvalitetsre-
gister T.H.
Programgrupper. Arbetet med uppdateringen av 
programmen för sepsis pågår och endokardit 
påbörjas under 2012. Styrelsen önskar att man 
kommer igång med en uppdatering av vårdpro-
grammet för urinvägsinfektioner.

Kvalitetsregister. Det pågår en jämförelse 
mellan registreringar i kvalitetsregistret och 
antalet profildiagnoser i verksamhetsenkäten, Per 
Arneborn beskriver om detta i en artikel i nästa 

nummer av Infektionsläkaren och vill diskutera 
detta vidare med klinikerna på chefmötet. 

Genomgång av förutsättningar för forskning 
på data i Kvalitetsregistret. Förslaget är att regis-
teransvarig tar emot ansökningar om forskning 
inklusive ifylld etikansökan och som efter bered-
ning av ärendet presenterar sitt förslag för den 
vetenskapliga sekreteraren för beslut i styrelsen.

Hemsidan. Diskussion om fortsatt utveck-
ling av sidans innehåll. Som vidare utveckling 
efterfrågar vi om Mediahuset kan producera 
en applikation och eller App för smartphones 
och läsplattor.

§ 12. Rapport från Yngreläkarrepresentant
Ungt forum tisdagen 29/11 före läkarstäm-
man. Ämnet är PK/PD med Inga Odenholt 
i Stockholm.

SPUK arrangerar fallseminarium 3-4/10 på 
Odalgården utanför Uppsala.

Rapport från SPUK. Det pågår ett arbete med 
målbeskrivningar för randning på andra kliniker 
och rekommendationer när andra randar sig på 
infektionsklinik.

En mall ska tas fram för utvärdering av rond-
arbete under ST-utbildningen.

Redovisning av enkät till ST läkarna (ca 
150) och studierektorer om SK-kurser. Åter 
aktualiseras bristen på kursplatser. Fortsatt dialog 
med ipuls. Styrelsen formulerar en skrivelse 
till SLF för att efterhöra hur de arbetar vidare 
med frågan.
Fortsatt diskussion om riktlinjer för det veten-
skapliga arbetet i ST-utbildningen.

§ 13. Övriga frågor
Planering av programmet för chefmötet. 
Förslag på arbetsformer 2012:
11/1 – Styrelsemöte, Stockholm
15/3 – Styrelsemöte, Stockholm
9/5 – Styrelsemöte på förmiddagen 
9-11/5 – Vårmötet i Stockholm 
29-31/8 – Internat i Fjällbacka
11/10 – Styrelsemöte på förmiddagen  
11-12/10 – Chefmötet 
28-30/11 – Medicinska riksstämman
29/11 – Årsmöte

§ 14
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark 
Sekreterare

Jan Källman 
Ordförande

Hans Norrgren 
Protokolljusterare
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Kongresser & möten 2011/2012

2011
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 
Challenges, 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 
retroconference.org/ 

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- 22st ECCmiD
3 apr  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 

31 aug- The 29th NSCmiD (SSaC)
2 sep  Helsingfors, Finland

www.srga.org/ssac/ 

9-12 sep 52nd iCaaC (annual interscience Conference on  
antimicrobial agent and Chemotherapy) 
San Francisco, USA 
www.asm.org 

17-21 sep akut och kronisk leversjukdom, iPulS-kurs 
Stockholm 
www.ipuls.se 

22-26 okt antimikrobiell terapi, iPulS-kurs 
Uppsala 
www.ipuls.se


