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Det nummer av Infektionsläkaren ni håller i han-
den just nu är inte vilket exemplar som helst. Det 
är ett jubileumsnummer som firar att det är 20 år 
sedan den första utgåvan av tidningen lämnade 
tryckeriet.

Innehållet i vår tidskrift under dessa år har speglat utveck-
lingen för vår specialitet vetenskapligt, fackligt, kampen 
för att få vara en egen specialitet, presentation av landets 

kliniker inför vårmöten, internationellt engagemang och 
som nu Infektionsveckan, för att nu nämna något. Jag vet 
att det inte bara är infektionsläkare som läser. Tidningen 
är uppskattad av många i sjukvårdssverige för ett intressant 
innehåll. Inte minst för att det bland det allvarliga också 
finns plats för mer lättsam läsning som våra krönikörer bi-
dragit till. Jag passar därför på att tacka Björn Olsen, som i 
detta nummer skriver sin sista (?) krönika, med som alltid 
humor mot en allvarsam botten. För att särskilt fira jubileet 
har tidningen getts en ny dräkt, även kallad layout, som vi 
i styrelsen hoppas ska uppskattas av er alla. Av de som tog 
initiativet till att ge ut en publikation för SILF måste den 
förste redaktören Tomas Vikerfors nämnas särskilt och han 
uppmärksammas med en intervju i detta nummer. Han har 
sedan följts av en rad skickliga kollegor på posten. Innehållet 
har denna gång ambitionen att delvis spegla tiden som flytt 
och utvecklingen för vår specialitet, som formellt inledde 
sin bana 1954 under benämningen Akuta infektionssjuk-
domar (SILFs anor går tillbaka till 1948), via enbart Infek-
tionssjukdomar, över Infektionsmedicin fram till idag åter 
Infektionssjukdomar. Det namn som vi anser bäst speglar 
vår verksamhet med förvisso akuta infektionssjukdomar 
och nu även kroniska, dock, behandlingsbara infektioner. 
Till redaktionens hjälp har ett flertal skribenter med brett 
perspektiv på utvecklingen och framstegen för infektions-

sjukdomars bekämpande genom åren engagerats. Sven 
Britton ger en personlig betraktelse, Anders Johansson tar 
upp vårdhygiens betydelse, Mats Erntell och Hans Fredlund 
beskriver Strama under 20 år fram till dagens starka roll i be-
kämpningen av antibiotikaresistens och vi frågar ut Fredrik 
Resman om framtiden för ”antbiotic stewardship”. Richard 
Eitrem ser tillbaka på ett yrkesliv där han även kan stoltsera 
med att inneha en komplett samling inbundna årgångar av 
Infektionsläkaren. Det är en mindre skara, som i text får 
beskriva tidens gång, men givetvis är alla infektionsläkare, 
virologer, bakteriologer, doktorander m.fl. under årens lopp 
lika viktiga vittnen om vår specialitets betydelse för veten-
skap, diagnostik, vård och behandling. Ingen som medver-
kat till att göra vårt ämne och varumärke starkt är glömd. 
Så, med stor glädje överlämnas Infektionsläkaren till er alla 
och vi i styrelsen hoppas att ni har stort nöje av läsningen. 

Slutligen, vi ses väl i Karlskrona 16-19 maj där Infektions-
veckan & Mikrobiologiskt vårmöte går av stapeln med som 
vanligt ett intressant späckat program kliniskt och veten-
skapligt.

Göran Günter
Ordförande

Brev från ordföranden

Infektionsvänner!
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Infektionsläkaren 20 år

För 20 år sedan tog Tomas Vikerfors initiativet 
till Infektionsläkaren och blev tidningens förste 
redaktör. Under sina första år reste han Sverige 
runt för att presentera olika infektionskliniker. 
Han gjorde även flera reportageresor, bland an-
nat till Peru där han beskrev den omfattande ko-
leraepidemin på 1990-talet och från en reporta-
geresa till Bergen rapporterade han om olikheter 
mellan norsk och svensk infektionssjukvård.

Det är en kall vinterdag i Västerås. Tomas Vikerfors 
har lunchrast och guidar mig genom labyrintliknan-
de korridorer till det lilla arbetsrummet med utsikt 

över sjukhusets entré.
Sedan 2015 arbetar han som medicinsk stabschef på Väst-

manlands sjukhus i Västerås och verksamhetschef på Hud-
kliniken. Han har kvar sin överläkartjänst på Infektionsk-
liniken och går fortfarande en hel del jourer och har varje 
vecka diabetesfotmottagning.

– Jag arbetar i sjukhusstaben med patientsäkerhet och 
forsknings- och utvecklingsfrågor. Men i alla fall en dag i 
veckan arbetar jag med infektionsproblem. Jag försöker ta 
så många jourer jag hinner och tycker fortfarande att det är 
både spännande och givande att finnas med när svårt sjuka 
patienter dyker upp.

Tillfälligheter
Det har gått 20 år sedan han av en ren tillfällighet blev in-
vald som övrig ledamot i Infektionsläkarföreningens styrel-
se. Under en tågresa till första styrelsemötet kom idén om att 
starta en medlemstidning.

– Mycket som händer i livet sker av ren tillfällighet. När 
en kollega avböjde att ta platsen i styrelsen, halkade jag in. 
Jag träffade en barnläkare på tåget till Stockholm. Han var 
redaktör för barnläkarföreningens tidning och inspirerade 
mig. På vårt styrelsemöte hälsade ordföranden Seth-Olof 
Bergqvist mig välkommen och frågade ”vad har du tänkt 
att bidra med?”

Mitt förslag blev att vi borde starta en medlemstidning för 
oss infektionsläkare.

Sagt och gjort. Idén föll i god jord. Seth-Olof Bergqvist 
var snabb och utsåg direkt Tomas Vikerfors till tidningens 
redaktör.

Den vetenskapliga sekreteraren Ingrid Uno jublade. Änt-
ligen kunde föreningen nå ut med all viktig medlemsinfor-
mation på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

En månad senare hölls ett möte i Malmö där Tomas och 
Seth-Olof träffade Klas Lundberg, en av grundarna av Me-
diahuset, för att förlösa den nya tidningen och diskutera 
formerna för det framtida samarbetet.

– Jag var inte alls erfaren i denna nya uppgift. Vad skulle 
tidningen innehålla för att attrahera kollegorna? Men det 
gick ganska snabbt att kläcka idéer och som redaktör hade 

jag förmånen och möjligheten att påverka innehållet.
Tomas Vikerfors plockar fram några gamla tidningsnum-

mer och berättar engagerat om resor och möten med kolle-
gor i såväl Sverige som utomlands.

Redaktör på resa 
På omslaget till Infektionsläkaren nummer 3 från 1999 är 
rubriken ”Kolera i Peru”. På en omslagsbild syns redaktö-
ren själv tillsammans med kollegor vid infektionskliniken på 
Dos de Mayo Hospital i Lima. 

Tomas Vikerfors var inbjuden av Eduardo Gotuzzo, en 
av de främsta infektionsspecialisterna i Latinamerika och 
verksam vid Universitetssjukhuset Cayetano Heridia i Lima.

Reportaget handlade om mötet med en ung patient med 
Acanthaamöbaencephalit som smittats av förorenat flodvat-
ten: ”Badar man i dessa vatten kan man via näsans eller ögo-
nens slemhinnor få in amöban som slutligen orsakar en kro-
nisk form av encephalit som i PAD ser ut som en vasculit”. 

Reportaget handlade också om den världsomfattande 
koleraepidemin som drabbade Peru på 1990-talet. Nästan 
alla städer och samhällen utmed Perus 220 mil långa kust 

Infektionsläkaren 20 år

Tomas Vikerfors, Infektionsläkarens initiativtagare, redaktör 1996-2001
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drabbades. Mellan 1991 till1994 rapporterades 625 000 fall.
I samma tidning presenterades Pharmacia Upjohns sti-

pendiater, infektionsläkarna Torbjörn Norén, Christina 
Nyström-Rosander, Ulf Karlsson och Stephan Stenmark (se 
foto). I ett nummer av Infektionsläkaren från 2001 inleds 
tidningen med ett citat av Victor Frankl: ”De som talade om 
nuet var i riskzonen. De som pratade om historien var redan 
döda. Endast de som hade en vision, någonting viktigt att 
uträtta i framtiden, överlevde”.

Åke Åkesson, styrelseordförande, skriver: ”Tänk att Victor 
Frankl kunde uttrycka vår specialitets villkor så väl”.

I samma nummer berättar även Tomas Vikerfors om infek-
tionssjukvården i Bergen.

– Jag fick möjligheten att arbeta som överläkare på in-
fektionssektionen på Haukelands universitetssjukhus och 
passade samtidigt på att skriva en artikel om infektionssjuk-
vården i Bergen.

Här träffade han även en barnmorska som kom att bli 
hans fru. Tomas Vikerfors ler vid minnet.

– Ja, det var en spännande vistelse på många sätt och vis.
I samma tidning presenteras även fyra unga forskare som 

tilldelats Pharmacias stipendium för forskning inom områ-
det infektionssjukdomar: Anders Thalme, Per Sangvelt och 
Anders Johansson (se foto). Här finns även en bild av ST-lä-
karen Marika Karlsson som fick Aventis Pharmas stipendi-
um för att auskultera i Cleveland, Ohio i USA (se foto).

I ett längre ”brev” berättar infektionsläkaren Inger von 
Rosen om sitt arbete i ett sönderfallande Afghanistan och 
med uppdraget utveckla ett system för hälsoinformation och 
bygga upp kompetensen för planering, budgetering, utvär-
dering och rapportering.

– Det var oerhört spännande läsning. Att hålla kontakten 
med infektionsläkare utomlands var en av många fördelar 
med att vara redaktör, säger Tomas Vikerfors.

Lusläser tidningen
Under sina sex år som redaktör besökte han även flera infek-
tionskliniker i landet för reportage i Infektionsläkaren. Han 
fick ett stort nätverk med värdefulla kontakter.

– Utmaningen för en redaktör är att samla in material. 
Genom alla resor och möten med kliniker över hela landet 
kunde jag skapa många roliga och givande kontakter som 
försåg mig med goda idéer och bidrag.

Efter att Tomas Vikerfors lämnat redaktörskapet för tid-
ningen, fortsatte han att skriva. Mellan 2004 till 2008 var 
han en av tio revisorer som utförde medicinsk kvalitetsre-
vision, MKR, vid samtliga infektionskliniker i landet. Den 
sista revisionen gjorde han hösten 2008 i Växjö tillsammans 
med Susanne Stiernstedt.

– Revisionsarbetet var spännande, men också ett jätte-
jobb. Det blev även kostsamt för klinikerna eftersom varje 
revision kostade drygt 100 000 kronor. Två specialister ar-
betade i tre dagar på plats och sedan skulle materialet ställas 
samman, vilket krävde minst en veckas heltidsarbete. Resul-
tatet var vanligen värdefullt.

Själv är han en hängiven läsare av Infektionsläkaren och 
nagelfar varje artikel, gärna i badkaret eller i hängmattan. 
Tomas Vikerfors uppskattar formatet och tror att Infektions-
läkaren även framgent kommer att ges ut i pappersform.

– Det är en speciell känsla att få hem tidningen i brev-
lådan och jag kan ta med mig dem vart jag än går, oavsett 
internetuppkoppling. Dessutom är det mer svårtillgängligt 
att läsa tidningen på nätet, tycker jag.

Om han får lämna några önskemål om innehåll i kom-
mande nummer, skulle han gärna vilja se fler reportage 
skrivna av framstående kliniker och forskare inom infek-
tionsområdet.

– Det vore inspirerande om exempelvis Ola Weiland ville 
skriva om sitt forskningsområde från start fram till nu. Jag 
skulle också bli glad om Jan Sjölin ville berätta om handlägg-
ning av svåra infektioner ur ett eget historiskt perspektiv. Jag 
tror att många skulle uppskatta den typen av reportage, inte 
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minst yngre läkare som inte har samma tidsperspektiv som 
den äldre generationen.

Tomas Vikerfors skulle även vilja läsa fler sammanfattande 
nyheter om forskning, nya behandlingar och ny diagnostik.

– Det vore bra om någon kan sammanfatta nya rön och 
även bidra med expertkommentarer.

Det omöjliga blev möjligt
När han får frågan om vad han är mest stolt över vid sidan 
av tidningen, svarar han snabbt:

– Infektionsläkarföreningens hemsida och etableringen av 
det Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar 
som startades 2007 och som idag består av fem delregister. 
Även det initiativet tillkom av en tillfällighet.

Det var under en kvalitetsregisterkonferens i Linköping 
2006 som han stannade till vid en monter som marknads-
förde en registerplattform. När Tomas Vikerfors ställde 
frågan om företaget skulle lyckas skapa ett kvalitetsregister 
online på tre månader fick han ett positivt besked.

– Jag trodde inte att det skulle vara möjligt, men visst, det 
gick. Nästa utmaning var att hitta 200 000 kr för att företa-
get skulle kunna gå vidare med den fortsatta utvecklingen av 
registret. När Infektionsläkarföreningen ställde sig tveksam, 
vände jag mig till landstingsdirektören i Örebro, Bo Anders-
son. Efter att jag hade framfört alla viktiga argument tog han 
mig i hand och lovade att stå för utvecklingskostnaden. Det 
kändes nästan overkligt. 

En av Tomas Vikerfors starka drivkrafter är nyfikenhet 

och att skapa förbättringar. Han har drivit en rad förbätt-
ringsprojekt inom vården. Det gjorde han även som liten, 
men då med radioapparater.

– Jag var fascinerad av elektronik och byggde egna radio-
apparater. Jag har alltid varit nyfiken på hur saker och ting 
fungerar och hur man kan göra det bättre. 

Han växte upp utanför Linköping. Hans pappa drev en 
snickerifabrik och Tomas Vikerfors lärde sig tidigt att snick-
ra möbler. På senare år har han planerat att mer helhjärtat 
kunna ägna sig åt möblersnickeri.

– Jag har rivit en gammal ladugård och byggt en helt ny i 
två plan och installerat nya maskiner, fräsmaskin, planhyvel, 
och olika sågar. Så om något år börjar nästa större projekt, 
då blir det möbler, säger Tomas.

Eva Nordin

Infektionsläkaren 20 år
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Hjälp oss rädda 
de starkaste

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att  
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 

Stöd vårt arbete, bli Tigerfadder idag! wwf.se/tigerfadder 
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Infektionshistoria 1996-2016

Infektionshistoria

De gångna 20 åren har burit många framgång-
ar för infektionsmedicinen och en del bakslag. 
Några nya infektioner har dykt upp och fler är 
säkert att förvänta.

Allt detta gör att vårt ämne är det mest händelserika 
inom hela humanmedicinen, inte undra på att så 
många unga kollegor söker sig till oss. Nedan följer 

min egen resumé av denna moderna infektionshistoria med 
en nationalchauvinistisk och kanske även metropolitansk 
touche. 

Framgångar HIV
Som den största räknar jag kombinationsbehandlingen vid 
HIV infektion. Det var vid en HIV-konferens i Glasgow 
1994 som hoppet tändes. En behandlingsstudie referera-
des där behandling med två nukleosidanaloger sänkte vi-
rusnivåerna dramatiskt, första gången en effekt mättes på 
virusnivå. Dittills hade man bara haft så kallad bodycount,  
man jämförde antal döda i vardera behandlingsgruppen. 
Den molekylära virologins framsteg gav förutsättningarna 
för de nya virostatika som togs fram. Med lanseringen av 
proteashämmarna 1996 blev kombinationsbehandlingen 
(som i sig motverkar resistensutveckling) ännu mer effektiv, 
även mycket långt gångna AIDS-sjuka kunde formligen ta 
sin säng och gå, en enastående utveckling. I början var de 

många tabletterna jobbiga att ta, biverkningarna allvarliga 
och priserna höga. Allt detta har sedan dess rättats till. Nu-
mera räcker det oftast med en tablett (som innehåller flera 
substanser), biverkningarna är få och de subventionerade 
priserna överkomliga men naturligtvis kännbara i långa lop-
pet eftersom behandlingen är livslång. 

I Sverige var vi tidiga med att göra bestämning av antal 
viruskopior som norm inte bara för att avläsa behandlings-
förloppet utan också för att tidigt spåra resistensutveckling, 
ett arbete där gruppen kring Anders Sönnerborg gjorde pi-
onjärinsatser både genom att identifiera resistensmutationer 
men också genom att banka in det avgörande i att hålla vi-
rus nivåerna låga för att därigenom minska mutationsmöj-
ligheterna. Det nordiska samarbetet i behandlingsutveck-
lingen har varit gott och det har funnits en fruktbar närhet 
mellan klinik och laboratorium personifierad i just Anders 
Sönnerborg som haft en kombinerad överläkartjänst på In-
fektionskliniken respektive Mikrobiologen (tyvärr tycks nu 
detta samband avta). 

Göteborgsgruppen var framsynt nog att från epidemins 
begynnelse samla in parade prov, plasma/CSF, från samtliga 
HIV patienter vilket skulle visa sig vara en ovärderlig käl-
la att studera infektionens förlopp i CNS och senare dess 
framgångsrika behandling. Magnus Gisslén, nuvarande hu-
vudansvarig för materialet, har med hjälp av det tagit fram 
en tillräckligt specifik surrogatmarkör för CNS infektion, 
NFL (neurofilament light protein) som fått internationell 
acceptans.       

Sverige ligger främst när det gäller det s.k 90%-målet 
som UNAIDS satt upp. Det innebär att 90% av de HIV 
infekterade skall vara kända (där är vi inte ännu) och ha 
kontakt med sjukvården, 90% skall vara under behand-
ling och av dessa skall 90% vara virusfria och därmed i 
praktiken inte smittsamma. I Tanzania har under samma 
tid gruppen kring Gunnel Biberfeld och Eric Sandström 
gjort mycket viktiga insatser i att studera och dra lärdom 
av HIV-infektionens förlopp i longitudinella studier av väl 
definierade kohorter och i en uthållig och framgångsrik 
fostran av Tanzaniska HIV forskare medan försöken att där 
testa ett svenskt HIV vaccin inte varit framgångsrikt.

Hepatit C
En annan stor framgång som i mångt kommer av den fö-
regående är behandling av hepatit C infektion. Utan be-
handling leder den som bekant efter varierande tid så gott 
som alltid till leverfibros och i många fall levercancer vilken 
ännu idag är väsentligen obotlig. Enligt samma principer 
som för HIV lyckades man i mitten av 90-talet identifiera 
och kvantifiera Hepatit C-virus vilket följdes av behand-
lingsförsök med kombinationer varav en av de första med 
interferon och ribavirin gjordes av gruppen kring Ola Wei-
land. Även här var biverkningarna många till en början och 
effekten partiell men interferonet som stod för huvudpar-
ten av biverkningarna kunde snart göras mer ogiftigt för 
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att i dessa dagar vara helt ersatt av kombinationer av ke-
moterapeutika som ger som gott som 100%-ig utläkning/
virusfrihet efter två månaders behandling. Behandlingen är 
fortsatt dyr, ca 200000 SEK vilket är oöverstigligt i fattiga 
länder som Egypten där miljontals människor infekterades 
vid tidigare nationell injektionsbehandling med orena spru-
tor av den kring Nilen utbredda snäckfebern (Schistosoma 
haematobium). Subventionsinsatser som innebär ett pris på 
bara 5% av detta har dock gjorts i samarbete med läkeme-
delsindustrin och biståndsorgan.

Malaria
Under många år hette det att i Afrika dör minst en miljon 
barn av malaria varje år. Den siffrans ursprung och trovär-
dighet är svår att spåra men vad som står helt klart under 
den senaste 20-årsperioden är att allt färre barn dör i denna 
sjukdom. Kanske drygt 400000 dags dato, en hisnande siffra 
fortfarande då det innebär mer än 1000 döda barn varje dag. 

 Skälen till de trots allt sjunkande dödstalen är i huvudsak 
två. Efter år av upplysning använder allt fler familjer i Afrika 
impregnerade (av myggmedel) sängnät vilket stoppar den 
kvälls och nattbitande malariamyggan. Därtill har en myck-
et effektiv kombinationsbehandling mot manifest malaria 
introducerats på bred front där den kinesiska örtmedicinen 
Artemisinin, vars framtagande belönades med 2015 års no-
belpris i medicin, ingår som huvudkomponent. Behand-
lingen med dessa mediciner är enkel, kortvarig och delvis 
effektiv också mot den sexuella formen av malariaparasiten 
- gametocyten - vilket bidrar till att minska spridningen av 
parasiten.

I det framgångsrika arbetet med att minska malariamor-
biditeten har svenska infektionsforskare lämnat väsentliga 
bidrag. Anders Björkman, primärlärjunge till den som inför-
de studier av tropiska infektioner i svensk infektionsmedicin 
- Elias Bengtsson - och den japanske KI baserade forskaren 
Akira Kaneko har genom longitudinella studier på Zanzibar 
respektive Vanuatu i Polynesien visat att genom ett rigoröst 
användande av ovanstående två metoder kan sjukdomen i 
stort elimineras, åtminstone på en ö. Anna Färnert har i sam-
arbete med läkarmissionären Ingegerd Roth visat att både 
den cykliska morbiditeten och immuniteten beror av svar 
mot olika kloner av parasiten. Gruppen kring Mats Wahl-
gren på Karolinska Institutet har visat att cerebral malaria 
kan orsakas av parasitkloner som har en speciell förmåga att 
klumpa ihop röda blodkroppar som därigenom fastnar och 

proppar igen hjärnas många små blodkärl. Där pågår också 
arbete med att ta fram en medicin, heparansulfat, som kan 
lösa upp dessa proppar och med lite tur kan den komma 
att bli gängse i behandlingen av barn som utvecklat cerebral 
malaria- orsak till en hel del av dödligheten men säkert ock-
så mer subtila långtidseffekter. Några nya riktigt effektiva 
malariavacciner synes inte ännu men det är inte omöjligt 
att denna väsentligen humanspecifika infektion ändå  kan 
komma att elimineras med ovanstående metoder, komplet-
terade med inomhusbesprutning mot myggorna och  åter-
kommande massbehandling.

Zoonosforskning
Flertalet av de ”nya” infektioner som dykt upp under den 
senaste 20-årsperionen har varit zoonoser, ex, fågelinfluen-
san, SARS, MERS, Ebola i stort utbrott medan Zikavirus 
animala reservoar ännu är okänd. Det är därför lyckosamt 
att vi i Sverige har en relativt ny och framgångsrik grupp 
kring Björn Olsen vid infektionskliniken, Uppsala Univer-
sitet, som studerar i första hand fåglars roll i smittspridning. 
Flyttfåglar rör sig över mycket stora områden mellan konti-
nenter och de kan föra med sig både humanpatogena bakte-
rier och virus som  deponeras bland tamfåglar som höns och 
ankor vilka kan föra dem vidare till människor. Den inten-
siva uppfödningen av fjäderfä med många individer på små 
ytor ger förutsättning för explosiv smittspridning. Denna 
nya gren av infektionsmedicinen kommer ur ornitologin - 
Björn Olsen är i likhet med många andra infektionsläkare en 
framstående fågelskådare – och i sista hand från Linné som 
misstrodde medicinens redan då alltmer antropocentriska 
inriktning utan ständigt återkom till att människan lever 

Björn Olsen efter att ha fångat en trut på ett sopberg i Alaska 2016. Trutar 
är ofta bärare av ESBL och MRE. Notera att Björn trätt en barnstrumpa 
över fågels huvud för att den skall hålla truten vid provtagningen

HIV-epidemin i Sverige illustrerad med ett patientutdrag ur InfCare HIV - 
från avsaknad av läkemedel till fungerande trippelterapi

Infektionshistoria



    Infekt ionsläkaren 1 · 17   11

och verkar i samklang med naturen – djur och växter - och 
det gäller även hennes sjukdomar.

Bakslag
Bakslagen har varit färre än framgångarna enligt min me-
ning. Det största är antibiotikaresistensen som utvecklat sig 
till en global epidemi, dubbelt allvarlig eftersom utveckling-
en av helt  nya antibiotika i stort sett stagnerat, detta  av 
främst ekonomiska skäl. Det är svårt och dyrt att utveckla 
nya antibiotika och det finns andra lättare och mera luk-
rativa marknader för Läkemedelsindustrin att ta sig fram 
på. Vi är därför hänvisade till att verka för bättre kunnande 
och disciplin i användandet av antibiotika och här kan vi 
vara stolta för att Sverige, under ledning av infektionsläka-
ren Otto Cars tagit ledningen internationellt i att påpeka 
resistensepidemins utbredning och allvar och vad som för 
närvarande står till buds för att hejda den. I en kanske inte 
alltför avlägsen framtid kan vi nog hoppas på att de antimik-
robiella peptider som normalt verkar i vår kropp och som 
tidigt påvisades av svenska forskare som Viktor Mutt och 
Hans G. Boman, kan tämjas så att de kan användas som  
terapeutiska antibiotika.

Andra misslyckanden kommer ur vaccinverksamheten. 
Polio som vi hade hoppats skulle vara utrotad nu med hjälp 
av det orala  Sabinvaccinet och effektiva vaccinationskam-
panjer kom av sig framförallt i den muslimska världen för att 
grupperingar där spred vanföreställningen att vaccinet var 
Västerlandets illvilliga försök att försvaga den växande delen 
av befolkningen. I denna förryckta propaganda har ingått att 

mörda många av vaccinatörerna. Infektioner med förlam-
ningar har nu ånyo konstaterats i Pakistan,  Afghanistan och 
Nigeria och det är svårt att veta hur detta skall sluta. Inför 
den s.k. svininfluensan togs det fram ett nytt vaccin enligt 
ett snabbspår där alla kontroller inte hann slutföras innan 
lanseringen. Om det var detta eller något annat som gjorde 
att i vaccinationens/ infektionens kölvatten ett oväntat stort 
antal fall av narkolepsi dök upp är svårt att veta men resul-
tatet har blivit en ökande skepsis mot vaccination, inte bara 
mot influensa. Redan tidigare finns ju i fickor av  ett sådant 
mot mässlingvaccination trots att uppgifterna om allvarliga 
biverkningar visat sig vara falsarier.

Upprepade försök att testa nya vacciner mot både HIV 
och Malaria har misslyckats och för TBC är vi fortfarande 
hänvisade till BCG, utvecklat i slutet av 1920-talet, trots 
ihärdiga försök att finna nya och mer specifika TB-vaccin. 
Sveriges två framstående vaccinforskare, Anne Marie Sven-
nerholm och Jan Holmgren i Göteborg, som arbetat fram 
världens mest använda vaccin mot kolera har trots ihärdig 
forskning inte lyckats få fram ett vaccin mot ”turistdiarré” 
dvs ETEC men det kan nog komma inom de närmaste åren. 

Möjligen har jag överskattat framgångarna och underskat-
tat misstagen inom vårt ämne under de gångna 20 åren men 
det finns ju så många olyckskorpar och jag tycker faktiskt vi 
kan vara stolta över hur stora framgångar vi stått för och hur 
liten skada vi gjort. 

 

Sven Britton
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Mycket personlig infektions- 
historia 1996-2016

Infektionshistoria

1996 var ett olyckligt år för mig. Tio år tidiga-
re hade jag helt otippat och framför näsan på 
storfavoriten Ragnar Norrby- en nesa han aldrig 
glömde trots alla hans senare framgångar och 
positioner- blivit utnämnd till professor i Infek-
tionssjukdomar och chef för Roslagstulls Sjuk-
hus, där mottagandet var kylslaget, de flesta lä-
karna hade hoppats på Norrby.

Därtill fick jag från start ett riktigt kamikazeuppdrag, 
att lägga ner det av patienter och personal älskade 
Roslagstull och genast börja planera för en ny in-

fektionsklinik på Huddinge sjukhus- och vem älskar denna 
gråsugga halvvägs till Södertälje? Men det visade sig att jag 
tillsammans med utomordentliga och betrodda klinikföre-
ståndare klarade det riktigt bra. Vi förstod - vad som inte 
verkar klart vid planeringen av NKS - att det viktigaste med 
i detta fall infektionsmedicinen är kunnandet och engage-
manget hos personalen, inte byggnader och apparater. Vi 
lyckades vid inflyttningen 1992 få med mer än 50% av våra 
anställda som övertygades av de två huvudskälen till flytten; 
en infektionsklinik behöver det stora sjukhusets resurser 
och det stora sjukhuset behöver en infektionskliniks resur-
ser. Epidemisjukhusens peststämpel var med denna rockad 
definitivt utraderad. Och det hade vi lyckats med samtidigt 
som vi härbärgerade och hade behandlingsansvaret för den 
gåtfulla HIV epidemin från dess begynnelse, något vi lyck-
ades väl med tack vare generöst stöd från landstinget och 
pionjärer som Linda Morfeldt, Pehr Olov Pehrsson, Birgitta 
Brynnel, Kerrtu Sturesson och många andra. 

Så när vi väl var installerade på Huddinge ansåg jag att 
jag efter väl förrättat värv kunde avgå som klinikchef för 
att i stället koncentrera mig på forskning och undervisning. 
Klinikchef blev i stället ” min” första underläkare Göran 
Stiernstedt, som då och inte minst senare visat extraordi-
nära organisationstalanger. Själv kandiderade jag att bli 
prefekt för den storinstitution tillsammans med patologi 
och mikrobiologi/immunologi som då bildats. Jag var helt 
säker på att få jobbet men när valet var klart visade det sig 
att inte ens min egen kliniks medarbetare hade röstat på 
mig av anledningar som jag fortfarande inte kunnat ta till 
mig. En Pinnebergare som var specialist på anaeroba bak-
terier fick jobbet och mycket riktigt blev luften mycket sy-
refattigare - i all fall gick luften ur mig. Och inte nog med 
detta. Ekonomerna på nya storinstitutionen upptäckte att 
pengar fattades i infektionsklinikens kassa. För detta var 
naturligtvis jag som klinikchef ansvarig. Min vandel är allt 
annat än obefläckad men några klinikpengar hade jag inte 
förvanskat – vilket en senare utredning också visade- men 

kollegornas beröringsskräck var påtaglig. Tröst tillit fick jag 
i stället från vaktmästare, kontors-vårdpersonal annars vet 
jag inte vad som skulle hänt med mig. Den nya prefekten 
vred om tumskruven och jag fick under den evighetslånga 
utredningstiden inte ens ta ut en penna utan att formligen 
kroppsvisiteras.

Så 1996 lämnade jag ordentligt kvaddad fältet och sökte 
mig tillbaka till Etiopien och leprainstitutet i Addis Aba-
ba där jag varit chef under två lyckosamma år omedelbart 
innan jag utnämndes till professor på KI. Men där hade 
en ny administratör installerats som hade regeringens öra 
och som jag, som olycklig och kraftlös chef inte förmådde 
att matcha. Angiveri och gunstlingsvälde fick breda ut sig 
och när en delegation av de anställda –medan jag var ute i 
fält för att ta prov från leprasjuka- vände sig direkt till Ut-
bildningsministern för att klaga på administratorn och det 
regemente hon infört fick jag på radion samma dag höra att 
jag hade 24 timmar på mig att lämna landet eftersom jag 
legat bakom ett myteri på etiopisk arbetsplats. Enligt klas-
sisk historierevision togs mitt porträtt ner från seminarie-
rummet och jag hann med nöd o näppe ut, avvinkad av en 
gråtande grupp arbetskamrater (numera är administratorn 
avskedad sedan många år och mitt porträtt har kommit upp 
igen jämte övriga Directors).

När jag alltså hals över huvud återkom till Sverige an-
sågs det olämpligt att jag skulle återvända till platsen för” 
brottet” så jag fick ett rum på Karolinska Sjukhuset i Solna, 
inledningsvis lång bort från dess infektionsklinik, vars kli-
nikchef Åke Örtqvist dock lät mig börja som underläkare 
på polikliniken och ordinarie framjour. Och nu följde åtta 

Sven Britton
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  MALARIA PÅ VITA DUKEN

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Descovy® (emtricitabin/tenofoviralafenamid), 200 mg/10 mg, eller 200 mg/25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF. Kostnadsfritt enligt SmL. ATC-kod: J05AR17. Indikationer: Descovy är, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, avsett för behandling av 
vuxna och ungdomar (i åldern 12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv-1). Behandlingen ska initieras av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Dosering och administreringssätt: 1 tablett dagligen 
med eller utan mat utifrån det tredje läkemedlet i hiv-behandlingen. För mer information se SmPC. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Descovy ska inte sättas in vid ett beräknat 
CrCl < 30 ml/min. Descovy ska sättas ut om beräknat CrCl sjunker till < 30 ml/min under behandling. Descovy har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter rekommenderas därför inte Descovy. 
Säkerhet och effekt för Descovy hos patienter med samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har inte fastställts. Tenofoviralafenamid är aktivt mot hepatit B-virus (HBV), men dess kliniska effekt mot detta virus är under utredning och har ännu 
inte fastställts fullt ut. Descovy ska undvikas hos antiretroviralt behandlingserfarna patienter som har hiv-1-stammar med K65R-mutationen. Samtidig administrering av Descovy rekommenderas inte med vissa antiepileptika (t.ex. karbamazepin, oxkarbazepin, 
fenobarbital och fenytoin), antimykobakteriella medel (t.ex. rifampicin, rifabutin, rifapentin), boceprevir, telaprevir, johannesört och andra hiv proteashämmare (PI) än atazanavir, lopinavir och darunavir. Descovy ska inte ges samtidigt med läkemedel som 
innehåller tenofovirdisoproxil (som fumarat), emtricitabin, lamivudin eller adefovirdipivoxil. Interaktioner: Se ovan och SmPC för mer information. Graviditet och amning: Descovy ska användas under graviditet endast om den eventuella nyttan uppväger den 
eventuella risken för fostret. Ska inte användas under amning. Trafik: Patienterna bör informeras om att yrsel har rapporterats under behandling med Descovy. Biverkningar: Mycket vanliga: illamående. Vanliga: Onormala drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, 
kräkningar, buksmärta, flatulens, utslag, trötthet. Mindre vanliga: anemi, dyspepsi, angioödem, pruritus, artralgi. Immunreaktiveringssyndrom och osteonekros har rapporterats. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, 
Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. Vid förskrivning och för aktuell information om förpackningar se www.fass.se. För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på produktresumé: 09-2016

▼Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.

Genvoya® (elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid), 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv infektioner, kombinationer 
(J05AR18). Indikationer: Genvoya är avsett för behandling av vuxna och ungdomar (12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv 1) utan kända mutationer som förknippas med resistens mot integrashämmare, 
emtricitabin eller tenofovir. Kontraindikationer: Samtidig administrering med följande läkemedel på grund av risken för allvarliga eller livshotande biverkningar eller förlust av virologiskt svar och eventuell resistens mot Genvoya: alfuzosin, amiodaron, 
kinidin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, cisaprid, johannesört (Hypericum perforatum), lovastatin, simvastatin, pimozid, sildenafil för behandling av pulmonell arteriell hypertension, midazolam 
(oralt administrerat), triazolam. Varningar och försiktighet: Genvoya ska inte sättas in vid ett beräknat CrCl < 30 ml/min. Genvoya ska sättas ut om beräknat CrCl sjunker till < 30 ml/min under behandling. Genvoya har inte studerats hos patienter med gravt 
nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter rekommenderas därför inte Genvoya. Säkerhet och effekt för Genvoya hos patienter med samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har inte fastställts. Tenofoviralafenamid är 
aktivt mot hepatit B-virus (HBV) men dess kliniska effekt mot detta virus är under utredning och har ännu inte fastställts fullt ut. Genvoya ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. Genvoya ska inte ges samtidigt med läkemedel som 
innehåller tenofovirdisoproxil (som fumarat), lamivudin eller adefovirdipivoxil som används för behandling av HBV infektion. Kvinnliga patienter i fertil ålder ska använda antingen ett hormonellt preventivmedel som innehåller minst 30 μg etinylöstradiol och 
som innehåller norgestimat som gestagen eller en alternativ, tillförlitlig preventivmetod. Effekten av samtidig administrering av Genvoya och orala antikonceptionsmedel som innehåller andra gestagener än norgestimat är inte känd och ska därför undvikas. 
Patienter med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos galaktosmalabsorption bör inte använda Genvoya. Biverkningar: Mycket vanliga: illamående. Vanliga: Onormala drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, kräkningar, buksmärta, flatulens, utslag, trötthet.  
Mindre vanliga: anemi, depression, dyspepsi, angioödem, pruritus. Fall av osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats. Graviditet och amning: Genvoya ska användas under graviditet endast om den eventuella nyttan uppväger den eventuella 
risken för fostret. Ska inte användas under amning. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. Vid förskrivning och för aktuell information 
om förpackningar se www.fass.se. För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på produktresumé: 09-2016

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Odefsey® (emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid), 200 mg/ 25 mg/ 25 mg/, filmdragerade tabletter. Rx. EF. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv infektioner, kombinationer (J05AR19). 
Indikationer: Odefsey är avsett för behandling av vuxna och ungdomar (i åldern 12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (HIV 1) utan kända mutationer som förknippas med resistens mot klassen icke-nukleosida omvänt 
transkriptashämmare (NNRTI), tenofovir eller emtricitabin och med en virusmängd ≤ 100 000 HIV 1-RNA-kopior/ml. Kontraindikationer: Odefsey ska inte ges samtidigt med läkemedel som kan resultera i signifikanta minskningar i plasmakoncentrationen av 
rilpivirin (pga inducering av enzymsystemet CYP3A eller ökning av gastriskt pH) vilket i sin tur kan medföra att den terapeutiska effekten av Odefsey går förlorad, däribland: karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, rifapentin, 
omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dexametason (orala och parenterala doser), utom som enkeldosbehandling, johannesört (Hypericum perforatum). Varningar och försiktighet: Odefsey ska inte sättas in vid en 
uppskattad CrCl < 30 ml/min. Odefsey ska sättas ut om beräknad kreatininclearance sjunker under 30 ml/min under behandlingen. Odefsey har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klass C), för dessa patienter rekommenderas 
därför inte Odefsey. Det finns inte tillräckliga data för att kunna rättfärdiga användningen med patienter med tidigare NNRTI-svikt. Endast ungdomar som bedöms ha god följsamhet till antiretroviral terapi ska behandlas med rilpivirin, eftersom suboptimal 
följsamhet kan leda till utveckling av resistens och förlust av framtida behandlingsalternativ.Försiktighet ska iakttas vid användning av Odefsey när det administreras samtidigt med läkemedel med känd risk för Torsade de Pointes. Säkerhet och effekt för 
Odefsey hos patienter med samtidig infektion med HIV-1 och hepatit B virus (HBV) eller hepatit C virus (HCV) har inte fastställts. Tenofoviralafenamid är aktivt mot HBV, men dess kliniska effekt mot detta virus har ännu inte fastställts fullt ut. Odefsey ska inte 
ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. Odefsey ska inte administreras samtidigt med andra läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid, lamivudin, tenofovirdisoproxil (som fumarat) eller adefovirdipivoxil. Patienter med galaktosintolerans, 
total laktasbrist eller glukos galaktosmalabsorption bör inte använda Odefsey. Biverkningar: Mycket vanliga: ökat totalt kolesterol (fastande), ökat LDL-kolesterol (fastande), sömnlöshet, huvudvärk, yrsel, illamående, ökat pankreasamylas, ökade transaminaser 
(ASAT och/eller ALAT). Immunreaktiveringssyndrom och osteonekros har rapporterats. Fertilitet, graviditet och amning: Vid användning av Odefsey ska effektiva preventivmedel användas. Odefsey ska endast användas under graviditet om den eventuella nyttan 
uppväger den eventuella risken för fostret. Ska inte användas under amning. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. Vid förskrivning 
och för aktuell information om förpackningar se www.fass.se. För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på produktresumé: 09-2016
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av mina lyckosammaste yrkesår väl jämförbara med de un-
gefär lika många åren som underläkare på St Eriks medicink-
liniker respektive Infektionskliniken, Danderyds Sjukhus 
innan jag blev biträdande överläkare där 1975. Jag var den 
överlägset äldste framjouren på Karolinska Sjukhusets sto-
ra akutmottagning och både personal och patienter tycktes 
gilla det, närande den inte alldeles oävna illusionen att med 
ålder följer erfarenhet och stundom omdöme. 

När jag sommaren 2006 pensionerades fick jag möjlighet 
att ordna ett fint avslutande internationellt symposium un-
der titeln ” All is infection” med proceedings publicerade i 
Journal of Internal Medicine så jag fick en sorti med flaggan 
i topp. 

Jag fortsatte mina kurser i ”Medicine in the Tropics” om-
växlande i Etiopien och Ghana och ” Linnean Medicine” 
med undertiteln ”disease promoting animals and healing 
plants” som utgick från Station Linne i Skogsby och Ot-
tenby Fågelstation, bägge på Öland. Den första var en fem 
veckors kurs november/december och den senare en två 
veckors kurs i maj, bägge kurserna ämnade för registrerade 
doktorander.

De första sex åren efter pensioneringen var jag också del-
tidsanställd som biträdande överläkare på Infektionskliniken 
i Gävle. Jag har egentligen aldrig gillat att vara överläkare 
och nu när jag varit ifrån avancerad antibiotika och HIV 
behandling var det ändå ruggigare. Men i Gävle hade jag ge-
nomgående förfärligt duktiga underläkare (Jon Wetterberg!) 
och - framför allt- Anna Persson, en av klinikens överläkare. 
Jag kände henne - ursprungligen judisk flykting från Polen 
- från den tid hon var läkare på den mottagning vi satte upp 
på Roslagstulls sjukhus för att ta hand om flyktingar från 

dåvarande balkankrigen. Henne kunde jag rådfråga när som 
helst under dygnet och jag hör henne fortfarande svara ” Vet 
du Sven jag tror att…”. Den kunnigaste och mest hjälpsam-
ma läkare jag mött under mitt långa yrkesliv. 

De senaste åren jag arbetat deltid på Cityakutens Utlands-
mottagning i Stockholm, en ödets ironi eftersom jag 30 år 
tidigare, då Joakim Santesson startade denna första privata 
akutmottagning, skrev ett upprört inlägg på DN:s debattsi-
da att detta skulle bli den första spiken i landstingets likkista. 
Så sant som det var sagt men en trevlig och välfungerande 
arbetsplats är det likaväl. 

Just i dagarna har jag fått veta att man även där tycker 
jag börjar bli för gammal- 79 i år- så nu får det väl vara slut 
fast jag bävar för pensionärslivet. Inte minst risken att bli 
ytterligare alkoholiserad. Jag dricker alltid vin till middagen 
och gillar också att ta ett par snapsar till lunch, något jag na-
turligtvis inte kan göra då jag arbetar. Men jag får väl försöka 
bli läkare på AA. 

En kurs till i ”Medicine in the Tropics” kanske det blir 
i alla fall. Under den senaste i Ghana nu i december fick 
jag kontakt med en världsberömd tysk konstnär, Carsten 
Höller, som normalt bor i Sverige och som jag vaccinerat på 
Cityakuten. Han ringmärker svenska flyttfåglar och vakar 
över de äggläggande havssköldpaddorna om höstarna allde-
les intill det leprasjukhus där jag brukar förlägga delar av 
undervisningen, invid staden Cape Coast och det berömda 
slavfortet Elmina. Då kan jag kombinera ”Medicine in the 
Tropics” med ”Linnean Medicine” och kanske garnera med 
lite Konst också. Välkomna!

Sven Britton

Infektionshistoria

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Descovy® (emtricitabin/tenofoviralafenamid), 200 mg/10 mg, eller 200 mg/25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF. Kostnadsfritt enligt SmL. ATC-kod: J05AR17. Indikationer: Descovy är, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, avsett för behandling av 
vuxna och ungdomar (i åldern 12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv-1). Behandlingen ska initieras av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Dosering och administreringssätt: 1 tablett dagligen 
med eller utan mat utifrån det tredje läkemedlet i hiv-behandlingen. För mer information se SmPC. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Descovy ska inte sättas in vid ett beräknat 
CrCl < 30 ml/min. Descovy ska sättas ut om beräknat CrCl sjunker till < 30 ml/min under behandling. Descovy har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter rekommenderas därför inte Descovy. 
Säkerhet och effekt för Descovy hos patienter med samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har inte fastställts. Tenofoviralafenamid är aktivt mot hepatit B-virus (HBV), men dess kliniska effekt mot detta virus är under utredning och har ännu 
inte fastställts fullt ut. Descovy ska undvikas hos antiretroviralt behandlingserfarna patienter som har hiv-1-stammar med K65R-mutationen. Samtidig administrering av Descovy rekommenderas inte med vissa antiepileptika (t.ex. karbamazepin, oxkarbazepin, 
fenobarbital och fenytoin), antimykobakteriella medel (t.ex. rifampicin, rifabutin, rifapentin), boceprevir, telaprevir, johannesört och andra hiv proteashämmare (PI) än atazanavir, lopinavir och darunavir. Descovy ska inte ges samtidigt med läkemedel som 
innehåller tenofovirdisoproxil (som fumarat), emtricitabin, lamivudin eller adefovirdipivoxil. Interaktioner: Se ovan och SmPC för mer information. Graviditet och amning: Descovy ska användas under graviditet endast om den eventuella nyttan uppväger den 
eventuella risken för fostret. Ska inte användas under amning. Trafik: Patienterna bör informeras om att yrsel har rapporterats under behandling med Descovy. Biverkningar: Mycket vanliga: illamående. Vanliga: Onormala drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, 
kräkningar, buksmärta, flatulens, utslag, trötthet. Mindre vanliga: anemi, dyspepsi, angioödem, pruritus, artralgi. Immunreaktiveringssyndrom och osteonekros har rapporterats. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, 
Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. Vid förskrivning och för aktuell information om förpackningar se www.fass.se. För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på produktresumé: 09-2016

▼Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.

Genvoya® (elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid), 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv infektioner, kombinationer 
(J05AR18). Indikationer: Genvoya är avsett för behandling av vuxna och ungdomar (12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv 1) utan kända mutationer som förknippas med resistens mot integrashämmare, 
emtricitabin eller tenofovir. Kontraindikationer: Samtidig administrering med följande läkemedel på grund av risken för allvarliga eller livshotande biverkningar eller förlust av virologiskt svar och eventuell resistens mot Genvoya: alfuzosin, amiodaron, 
kinidin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, cisaprid, johannesört (Hypericum perforatum), lovastatin, simvastatin, pimozid, sildenafil för behandling av pulmonell arteriell hypertension, midazolam 
(oralt administrerat), triazolam. Varningar och försiktighet: Genvoya ska inte sättas in vid ett beräknat CrCl < 30 ml/min. Genvoya ska sättas ut om beräknat CrCl sjunker till < 30 ml/min under behandling. Genvoya har inte studerats hos patienter med gravt 
nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter rekommenderas därför inte Genvoya. Säkerhet och effekt för Genvoya hos patienter med samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har inte fastställts. Tenofoviralafenamid är 
aktivt mot hepatit B-virus (HBV) men dess kliniska effekt mot detta virus är under utredning och har ännu inte fastställts fullt ut. Genvoya ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. Genvoya ska inte ges samtidigt med läkemedel som 
innehåller tenofovirdisoproxil (som fumarat), lamivudin eller adefovirdipivoxil som används för behandling av HBV infektion. Kvinnliga patienter i fertil ålder ska använda antingen ett hormonellt preventivmedel som innehåller minst 30 μg etinylöstradiol och 
som innehåller norgestimat som gestagen eller en alternativ, tillförlitlig preventivmetod. Effekten av samtidig administrering av Genvoya och orala antikonceptionsmedel som innehåller andra gestagener än norgestimat är inte känd och ska därför undvikas. 
Patienter med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos galaktosmalabsorption bör inte använda Genvoya. Biverkningar: Mycket vanliga: illamående. Vanliga: Onormala drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, kräkningar, buksmärta, flatulens, utslag, trötthet.  
Mindre vanliga: anemi, depression, dyspepsi, angioödem, pruritus. Fall av osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats. Graviditet och amning: Genvoya ska användas under graviditet endast om den eventuella nyttan uppväger den eventuella 
risken för fostret. Ska inte användas under amning. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. Vid förskrivning och för aktuell information 
om förpackningar se www.fass.se. För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på produktresumé: 09-2016

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Odefsey® (emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid), 200 mg/ 25 mg/ 25 mg/, filmdragerade tabletter. Rx. EF. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv infektioner, kombinationer (J05AR19). 
Indikationer: Odefsey är avsett för behandling av vuxna och ungdomar (i åldern 12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (HIV 1) utan kända mutationer som förknippas med resistens mot klassen icke-nukleosida omvänt 
transkriptashämmare (NNRTI), tenofovir eller emtricitabin och med en virusmängd ≤ 100 000 HIV 1-RNA-kopior/ml. Kontraindikationer: Odefsey ska inte ges samtidigt med läkemedel som kan resultera i signifikanta minskningar i plasmakoncentrationen av 
rilpivirin (pga inducering av enzymsystemet CYP3A eller ökning av gastriskt pH) vilket i sin tur kan medföra att den terapeutiska effekten av Odefsey går förlorad, däribland: karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, rifapentin, 
omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dexametason (orala och parenterala doser), utom som enkeldosbehandling, johannesört (Hypericum perforatum). Varningar och försiktighet: Odefsey ska inte sättas in vid en 
uppskattad CrCl < 30 ml/min. Odefsey ska sättas ut om beräknad kreatininclearance sjunker under 30 ml/min under behandlingen. Odefsey har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klass C), för dessa patienter rekommenderas 
därför inte Odefsey. Det finns inte tillräckliga data för att kunna rättfärdiga användningen med patienter med tidigare NNRTI-svikt. Endast ungdomar som bedöms ha god följsamhet till antiretroviral terapi ska behandlas med rilpivirin, eftersom suboptimal 
följsamhet kan leda till utveckling av resistens och förlust av framtida behandlingsalternativ.Försiktighet ska iakttas vid användning av Odefsey när det administreras samtidigt med läkemedel med känd risk för Torsade de Pointes. Säkerhet och effekt för 
Odefsey hos patienter med samtidig infektion med HIV-1 och hepatit B virus (HBV) eller hepatit C virus (HCV) har inte fastställts. Tenofoviralafenamid är aktivt mot HBV, men dess kliniska effekt mot detta virus har ännu inte fastställts fullt ut. Odefsey ska inte 
ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. Odefsey ska inte administreras samtidigt med andra läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid, lamivudin, tenofovirdisoproxil (som fumarat) eller adefovirdipivoxil. Patienter med galaktosintolerans, 
total laktasbrist eller glukos galaktosmalabsorption bör inte använda Odefsey. Biverkningar: Mycket vanliga: ökat totalt kolesterol (fastande), ökat LDL-kolesterol (fastande), sömnlöshet, huvudvärk, yrsel, illamående, ökat pankreasamylas, ökade transaminaser 
(ASAT och/eller ALAT). Immunreaktiveringssyndrom och osteonekros har rapporterats. Fertilitet, graviditet och amning: Vid användning av Odefsey ska effektiva preventivmedel användas. Odefsey ska endast användas under graviditet om den eventuella nyttan 
uppväger den eventuella risken för fostret. Ska inte användas under amning. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. Vid förskrivning 
och för aktuell information om förpackningar se www.fass.se. För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. Baserad på produktresumé: 09-2016

HIV/SE/16-09/PM/1835

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



     Infekt ionsläkaren 1 · 1716

Vårdhygien

Vårdhygien påverkar på 
systemnivå
Svensk sjukvård har ambitionen att minimera 
risken för patienter att drabbas av vårdrelatera-
de infektioner. Den ambitionen har brett stöd 
hos patienter, sjukvårdsledningar och politiker. 
Snart vet alla att den vanligaste patientskadan är 
infektion - ingen tycker att det är bra.

Den senaste kartläggningen av patientskador hos Sve-
riges vårdgivare visade i december 2016 att skador-
na faktiskt minskat något, men att vårdrelaterade 

infektioner fortfarande är de vanligaste skadorna. 
Själv är jag lycklig över att arbeta med vårdhygien nu i 

en tid med ny kunskap som sätter smittspridning och en-
dogena infektioner i ett begripligt ekologiskt sammanhang. 
En modern syntes av tillgänglig kunskap som kopplar ihop 
1800-talskunskap om att vårdmiljöer ska vara hälsobefräm-
jande, 1900-talskunskap om olika smittämnen – smittvägar 
- möjligheterna att bryta smittvägar - och möjligheter att 
bota med den antimikrobiella terapi som alltför snabbt bör-
jat tappa effekt. Under tidigt 2000-tal har vi förstått att en 
ekologisk modell går att använda inte bara för att beskriva 
resistensproblematik vid antimikrobiell terapi, utan också 
för att förklara och motivera modernt vårdhygieniskt arbe-
te. En ekologisk förklaringsmodell som vilar tungt på klas-
siska vårdhygieniska arbetssätt, som innefattar kunskap om 
smittämnen och hur infektioner botas, kunskap om infek-
tionsepidemiologi och moderna medicinska åtgärder samt 
kunskap om att mänskligt beteende måste påverkas för att 
åstadkomma förändring av risken för infektion (FIGUR). 
En modell som postulerar att människans microbiom är 
överförbart mellan individer och att både sannolikheten 
för överföring och sammansättning av microbiom som kan 
orsaka infektion starkt påverkas av mänskligt beteende. Det 
är en attraktiv modell för läkare som är intresserade av både 
biologi, infektioner och hur det är att vara människa. 

Jag måste ge den skeptiker som invänder rätt i att jag inte 
får den omedelbara tillfredställelsen av att dagligen träffa 
patienten som jag botar från det onda, kan inte heller ta åt 
mig äran av att identifiera och resistensbestämma de särskilt 
elaka mikrober som infekterat patienten. Men det känns 
väldigt bra att kunna påverka en hel sjukvårdsorganisations 
arbetssätt för att motverka infektioner. Att arbeta på popu-
lationsnivå, att påverka infektionsrisk för väldigt många pa-
tienter på en gång. Och att sjukhusledning, chefer och sjuk-
vårdpersonal är uppriktigt intresserade av vad man säger när 
man kommer med konstruktiva förslag till förbättringar. 
Det blir inte heller någon brist på personliga möten, om 
man har tid kan man lätt fylla dagarna med att möta chefer 
och sjukvårdspersonal som vill minska infektionsrisker för 

sina patienter. Troligen gör jag i min roll som hygienläkare 
mer nytta vad gäller infektionsutfallet i mitt län än jag gjor-
de tidigare som infektionsläkare. Men, jag erkänner, det är 
förstås lite som att jämföra äpplen med päron.

Vårdhygien är en egen tilläggsspecialitet sedan 2015 i 
Sverige och vi följer en internationell trend. ”Infection con-
trol and prevention” och ”Hospital hygiene” har de senas-
te åren blivit en särskild prioritet globalt för aktörer som 
WHO och FN, ofta diskuteras vårdhygien samtidigt som 
antibiotikaresistensproblemet. Det är tydligt att resistens-
problemet har bidragit till det ökande intresset för vårdhy-
gien och det är också tydligt att vårdhygieniska arbetssätt är 
centrala för arbete mot antibiotikaresistens. 

En svensk specialistutbildning i Vårdhygien bygger på att 
man har någon av specialiteterna infektionssjukdomar eller 
klinisk mikrobiologi som bas. Till det läggs mer kunskap 
och erfarenhet om infektionsepidemiologiska metoder för 
övervakning, snabb utbrottsutredning med återkoppling 
till verksamheterna, arbetssätt för att bryta smittvägar inom 
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vården, planering av vårdlokaler, förebyggande av infektio-
ner i vården och hur man stödjer och påverkar beteende 
hos vårdpersonal och ledningsfunktioner. Man utbildas i 
att samverka med andra och påverka vården i syfte att öka 
patientsäkerheten och skydda personalen från infektioner. 
Man jobbar förstås med alla smittämnen, virus, bakterier, 
prioner. Under hösten 2016 hölls de två första SK-kurserna 
för den vårdhygieniska tilläggsspecialiteteten med bra delta-
gande från hela landet. 

När det gäller antibiotikafrågan tror jag att vårdhygien 
ofta är en underutnyttjad resurs. Hygienläkare och hygien-
sjuksköterskor har väl fungerande kanaler till chefer på olika 
nivåer i hela sjukvårdsorganisationen och till sjukvårdper-
sonal i direkt patientarbete. Att förebygga uppkomst av 
infektioner i vården bidrar självklart till mer rationell anti-
biotikaanvändning och hos vårdhygien finns erfarenhet av 
att mäta och återrapportera infektionsfrekvenser. Förmågor 
som passar väl in i de satsningar på antibiotic stewardship 
som just nu görs inom svensk sjukvård och som ofta leds av 
infektionsläkare. Om vårdhygieniska enheter, infektionskli-
niker och kliniskt mikrobiologiska laboratorier samarbetar 
aktivt mot delvis gemensamma mål ökar vi våra chanser till 
framgång. 

Styrning och ledarskap är nycklar till att framgångsrikt 
förebygga vårdrelaterade infektioner. Det finns en stor bas av 
intressant vårdhygienisk forskning som har undersökt fram-
gångsfaktorer och hinder för implementering av nya arbets-
sätt och innovationer i sjukvårdsorganisationer. Det är djupt 
fascinerande hur otillräckligt det är att bara presentera den 
kunskap och evidens som borde leda till förändring. Att man 
behöver göra så mycket mer än att skriva riktlinjer inom en 
organisation innan det blir någon verklig förändring och att 
man måste ha en väldigt tydlig strategi för att nå fram. Att 
det krävs arbete på så många olika nivåer av organisationen 
för att förändringen inte ska fastna på något av de många 
hindren och att man måste känna sin egen organisations-
kultur mycket väl för att lyckas. Att det krävs uthållighet 
men att man också kan lyckas med rätt förändringsförslag 
och rätt arbetssätt. För den som forskningsintresserad finns 
fortfarande stora kunskapsluckor inom det vårdhygieniska 
området, inte bara inom ledarskap och implementering, 

utan också inom så basala områden som transmissionsrisk 
vid exponering för respiratoriska virus. 

Den mest genomgripande förändringen som inträffar just 
nu i vården, vid sidan om personalbristen, är det ökade in-
tresset för patientens perspektiv. Vi som arbetar inom vår-
den tycker förstås att vi alltid har jobbat för patentens bästa 
men nu är det som att det inte räcker. Jag tror att trenden 
mot mer patientperspektiv kan vara en positiv förändrings-
kraft inom vårdhygien. Vi ska på inget sätt retirera, vi har 
en stark god tradition av att kunna mäta utfall i form av 
infektionsfrekvenser bland patienter och följsamhet till hy-
gienrutiner bland vårdpersonal och den erfarenheten ska vi 
använda. Men vi har tidigare inte övat oss i att mäta för att 
kunna kommunicera resultaten till patienter. Hittills har vi 
designat mätningar för att de ska kunna användas internt i 
vårdorganisationen och vi har inte sällan irriterat oss på att 
mättningar sedan används felaktigt för jämförelser mellan t 
ex olika vårdgivare. Jag tror vi ska vänja oss med att presen-
tera resultat utåt till olika patientgrupper vad gäller vård-
relaterade infektioner och kvalitet på hygienrutiner. Vi kan 
inte vrida utvecklingen tillbaka och vi behöver utveckla både 
vad vi mäter och presentation av resultat så att de bättre kan 
användas av patienter. Patienter vill förstås veta vilka risker 
det är att drabbas av infektion. Väl informerade patienter 
kan sedan starkt bidra till att sjukvårdpersonal prioriterar ett 
infektionsförebyggande arbetssätt. 

Anders Johansson
Överläkare Vårdhygien Västerbotten

Lektor i infektionssjukdomar Umeå universitet
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Människans mikrobiom och 
andra mikrober i samhälle

Människans mikrobiom och 
andra mikrober i vårdmiljö

Vårdhygieniskt arbete påverkar systemet via beteendeförändringar 
som förebygger endogena och exogena infektioner
-påverkar riskfaktorer för infektion (KAD, CVK, kirurgi osv.)
-bryter smittvägar (vid hantering av utrustning, person-person osv.)
-påverkar byggnation samt �öden av patienter, personal och gods

Användning av antimikrobiell terapi
Riskfaktorer för infektion (KAD, CVK, sårytor osv.)
Trängsel och andra beteendefaktorer som gynnar spridning av mikrober

EKOSYSTEMPÅVERKAN 
Spridning av mikrober

Design elements by Freepik
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Strama 20 år, eller att 
behålla antibiotika aktiva
Att låta läkarna reflektera över sitt eget förskriv-
ningsmönster, minska osäkerheten vid förskriv-
ning vid framförallt luftvägsinfektion, utbilda i 
rationell förskrivning, introducera patientfoku-
serad vård, att insatserna upplevs värdefulla, 
acceptabla och kliniskt relevanta samt roliga att 
delta i, är nu evidensbaserat (1). Detta är Stra-
mas koncept sedan mer än 20 år!

Resistensutvecklingen mot antibiotika är en patient-
säkerhetsfråga och ett växande folkhälsoproblem. 
Omotiverad eller felaktig antibiotikaanvändning och 

spridning av resistenta bakterier inom vården och ute i sam-
hället har lett till en ökande risk att infektioner som tidigare 
gått att behandla blir svåra eller omöjliga att behandla.

Det gränsöverskridande samarbetet med Stramaperspek-
tivet är en nödvändighet för att successivt åstadkomma för-
ändring av en alltför stor antibiotikaförskrivning. Sverige 
hade de grundläggande förutsättningarna att kunna disku-
tera användningen genom att vi hade data.

Infektionsspecialitetens frontpersoner som professor Fol-
ke Nordbring med de välkända kursböckerna ´Antibioti-
ka- och kemoterapi´ och professor Ragnar Norrby varna-
de för den ökande förskrivningen i Läkartidningsartiklar. 
De hävdade envist som tidens kollegor riktad terapi med 
smalspektrum enligt PcV-modellen. Den byggde på de 
gemensamma erfarenheterna hos kliniska mikrobiologer 
och infektionsläkare under 60- och 70-talen när antibio-
tikakunnandet blev specialiteternas kännemärke. Ensidig 
behandling lärde dem att den tidens bredspektrumterapi 
med doktacillin ledde till selektion av resistenta stammar. 
Kombinationsterapi med aminoglykosid och ett penicillin 
var modellen vid svåra infektioner. 

Sedan 1976 har den oberoende expertgruppen RAF, Re-
ferensgruppen för antibiotikafrågor, tagit fram kunskaps-
underlag och rekommendationer. Senare har en särskild 
metodgrupp bildats, RAF-M. Svenska Läkaresällskapet 
utser medlemmarna och Folkhälsomyndigheten och Läke-
medelsverket deltar som adjungerade. 

Frågan om antibiotikaresistens engagerade också veteri-
närmedicinen i Sverige, föregångare i att kämpa mot anti-
biotika som tillväxtbefrämjare i djurfoder. Anders Franklin 
och Christina Greko drev frågan när Sverige blev första 
landet som 1986 ensidigt förbjöd sådan användning. Först 
2006 förbjöds antibiotika i foder inom övriga EU.

Upptäckten av utbrottet med penicillinresistenta pneu-
mokocker i Skåne i början av 90-talet blev en väckarklocka, 
inte minst för allmänheten. Antalet antibiotikarecept mins-
kade med 20 procent inom loppet av ett par år, utan att 

professionerna egentligen bidrog. Det var föräldrarna som 
ifrågasatte antibiotika till barnen. Läkare oroades till och 
med över en farlig underförskrivning. Men det var inte bara 
resistenta pneumokocker. I Sydsverige upptäcktes också ett 
utbrott av erythromycinresistenta grupp A streptokocker, 
en klonal spridning av en resistent stam som handlades på 
ett klokt och säkert sätt efter kartläggning. Medvetandet 
om hotet av ökande resistens växte också inom professio-
nerna. På flera håll gjordes ansatser att påverka och göra de 
första kartläggningarna av förskrivningsmönstren.

Strama bildas
Antibiotika hade en stark position i forskningen inom 
mikrobiologi och infektionsmedicin. Farmakokinetik/-dy-
namik och relationen till njurfunktionen studerades när 
nya potenta cefalosporiner, fluorokinoloner och carbape-
nemer introducerades. Resistensrisken diskuterades, men 
nödvändigheten av två mutationer hos bakterierna för att 
resistens mot fluorokinoloner skulle uppstå, bedömdes som 
osannolik. Infektioner som ett medicinskt problemområde 
hade dessutom redan långt dessförinnan generellt avfärdats. 
Avklarade!

Icke desto mindre talade nu Otto Cars vidare om hotet 
av antibiotikaresistensen och överanvändningen av antibio-
tika. Att vända på sättet att arbeta och söka en ny konstruk-
tiv väg att påverka kännetecknar Otto. Att hitta partners 
och nå ut med budskapet samt påverka på rätt nivå har gått 
som en röd tråd i hans outtröttliga engagemang.

Infektionsläkaren Peet Tüll, sakkunnig för smittskydd på 
Socialstyrelsen, blev Ottos partner i uppropet att bilda ett 
nationellt nätverk Strama 1995. Den sedan några år fast 
etablerade smittskyddsläkarorganisationen blev ingången 
till landstingen. Smittskyddsläkarnas myndighets-status, 
centrala placering i landstingsorganisationen och möj-
ligheten att arbeta förvaltnings-övergripande såg de som 
strategiskt. Hösten 1995 gick uppropet ut att arbeta i en 
Stramagrupp mot antibiotikaresistens, ´Strategigruppen för 
rationell antibiotikabehandling och mot antibiotika-resis-
tens´. Redan på nyåret 1996 startades grupper i de flesta 
landsting. De nya förlösande tankarna att bilda multipro-
fessionella nätverk, både via en nationell styrgrupp och lo-
kala grupper, som dessutom bildade ett nätverk av lokala 
grupper, var mycket tilltalande. De flesta av oss hade nog en 
fragmentarisk bild av problematiken. För många kollegor i 
gruppen var inte antibiotikakunnande huvudämnet i pro-
fessionen. Men tillsammans blev vi starka och framför allt 
delade vi på uppgifterna med engagemang.

Konceptet som presenterades var lätt att ta till sig. Mul-
tiprofessionella grupper bestående av de stora förskrivande 
specialiteterna och dem med tillgänglig kompetens som 
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behövdes för arbetet; infektionsläkare, kliniska mikrobio-
loger, vårdhygieniker, apotekare, allmänläkare, barn- och 
öronläkare samt andra enskilda specialister med särskilt in-
tresse. Medverkan av kommunikatör lyfte gruppens arbete. 
Som sammankallande fungerade i de flesta landsting smitt-
skyddsläkaren. Smittskyddet kunde ofta koordinera med 
hjälp av smittskyddssjuksköterskan. Det skapades på detta 
sätt ett professionellt nätverk utan linjestyrning varken från 
nationella Strama eller inom landstinget. 

Till nätverksstrukturen hörde dock att varje medlem 
i gruppen fick Stramapärmen! Utskick med nya underlag 
kom från den nationella styrgruppen. En central, välkänd 
och fast spindel för hela nätverket blev Kristina Lundh på 
Stramakansliet i Stockholm, en för oss alla mycket viktig 
kontaktperson.

Stöd och organisationsförändringar
Efter ett initialt stöd av NEPI ledde det framgångsrika arbe-
tet av Strama i antibiotikafrågan och genomslaget hos pro-
fessionerna till anslag ur statbudgeten. Den organisatoriska 
hemvisten för denna icke linjebaserade professionella stra-
maorganisation blev en återkommande fråga. Strama knöts 
allt mer till Smittskyddsinstitutet och 2010 inkluderades 
Strama helt i myndigheten och styrdes alltmer av dess upp-
drag. Mellan 2011 och 2014 leddes arbetet av Stramarådet. 
Efter myndighets-ombildningen till Folkhälsomyndigheten 
övergick rådet 2014 till ett samverkansorgan.

Strama nätverket och Programråd Strama
Den svenska myndighetsstrukturen och kommunalt själv-
bestämmande gjorde att Strama-ordförandena såg behovet 
2011 att etablera en ideell förening, Stramanätverket, för att 
behålla ”den fria rösten”, varumärket Strama, och för att fi-
nansiera Strama.se.

Utvecklingen av en statlig sammanhållen struktur för kun-
skapsstyrning med uppmaning till kommuner och landsting 
att också systematisera sin kunskapsstyrning ledde till Na-
tionell Samverkan för Kunskapsstyrning, NSK, en plattform 
för myndigheter och kommuner och landsting att mötas. 
SKL bildade därefter expertgrupper – programråd – för ett 
systematiskt och ordnat arbete för gemensamma projekt. Vi 
kunde 2014 presentera Strama som en sådan systematisk, 
uthållig, tvärsektoriell och väletablerad ¬organisation för 
kunskapsstyrning inom landstingen. Strama togs upp som 
ett programråd 2015 med norra sjukvårds¬regionen som 
ansvarig och med Stephan Stenmark som ordförande. 

Fördelningen av ansvar och uppgifter har därmed blivit 
tydligare genom Folkhälsomyndighetens övergripande upp-
drag mot antibiotikaresistens inom den nationella myndig-
hetsövergripande handlingsplanen mot antibiotikaresistens 
och å den andra sidan landstings och regioners vårdgivarans-
var där Stramagrupperna hör hemma.

SPAR-planen 2000
Ett viktigt steg i Stramaarbetet togs i och med att ´Svensk 
handlingsplan mot antibiotikaresistens´ publicerades år 
2000. Det övergripande målet i handlingsplanen var att 
bevara möjligheten till effektiv antibiotikabehandling av 
människor och djur. Behovet av en helhetssyn blev tydlig 
liksom vikten av begreppet ”One health”. Målformuleringar 

och aktiviteter i arbetet mot antibiotikaresistens precisera-
des, Fig 1. Planen är mycket välskriven och heltäckande. I 
många avseende är den fortfarande giltig som en grund.

Hälso- och sjukvårdslagen 2006
SPAR-planen kom att bli ett direkt underlag till ändringarna 
i HSL 2006 då begreppet ´God hygienisk standard´ inför-
des. Antibiotikaresistens kopplades på detta sätt ihop strate-
giskt med det övergripande smittskyddsarbetet med syftet 
att nå ett samordnat arbete mot resistens och vårdrelaterade 
sjukdomar. Samtidigt tydliggjordes Folkhälsomyndighetens 
uppdrag i arbetet mot antibiotikaresistens.

10-punktsprogrammet 
2010 lanserade Strama och Svenska Infektionsläkarfören-
ingen ett 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresis-
tens inom slutenvården. Programmet baserades på Hand-
lingsplanens mål anpassat till slutenvårdens behov. Ett flertal 
landsting antog officiellt programmet som sin policy. För att 
stärka arbetet mot antibiotikaresistens uppdaterades och 
breddades 10-punktsprogrammet 2014 till att omfatta hela 
sjukvården. I den nya utformningen betonades behovet av 
långsiktigt folkhälsoarbete. Friska människor får färre infek-
tioner, behöver mindre antibiotika och hotas inte på samma 
sätt av resistensutvecklingen.

Patientsäkerhetsinitiativet
Arbetet i landstingen fick extra draghjälp av regeringens 
patientsäkerhetssatsning under åren 2010 till 2014. Ett 
initiativ som innehöll prestationsstyrda mål för flera Stra-
marelaterade frågor inriktade mot den ökande antibiotika-
resistensen. Krav inkluderades på ett tydligt uppdrag och 
ekonomi för Stramaarbetet. Målen och ersättningarna för-
handlades fram år för år mellan Socialdepartementet och 
SKL, med 250-målet (förskrivningsmålet för totala antalet 
recept, se nedan) och implementeringen av Infektionsverk-
tyget som löpande under åren. Vi oroade oss för att ett starkt 
men kortvarigt ekonomiskt incitament skulle ge en backlash 
för arbetet om det därefter bara försvann. Incitamentet togs 

Strama

Figur 1. Schematisk bild av Handlingsplanen, SPAR-planen. P Tüll.
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också bort hösten 2014, vilket ledde till att budgeten mins-
kade i vissa landsting. Att finna en ny fast bas för de lokala 
Stramagrupperna blev viktigt.

Stramas kunskapsgenerering
De första 10 årens arbete presenterades i en första artikel (2). 
Nationella Strama har systematiskt prioriterat evidensbase-
rade data för att underbygga behandlingsrekommendationer 
som efterfrågats för många infektionsområden. I samarbe-
te med Läkemedelsverket och SMI/Folkhälsomyndigheten 
och specialistföringar har en serie work-shops genomförts 
för framtagande av de evidensbaserade behandlingsrekom-
mendationerna, Textruta 1.

Recept- och rekvisitionsasdata för antibiotika har tagits ur 
de nationella förskrivningsdatabaserna. Rekvisitionsdata för 
sjukhus har levererats av stramaapotekarna för att få jämför-
barhet. Ett långsiktigt mål för bästa återkoppling till förskri-
varna har varit att presentera diagnoskopplade data över för-
skrivningen och om möjligt ner på individuell förskrivare. 
Resistensdata har aggregerats från laboratorierna.

Öppen vård: Allmänmedicinen i Sverige har genom Sig-
vard Mölstads grupper bidragit stort till genomförandet av 
olika studie- och registerupplägg centrala för kartläggningen 
av hur infektioner behandlas, användningen av diagnostiska 
hjälpmedel och i vilken utsträckning behandlingsriktlinjer 
följs. Återkommande ”vecka 47” studier genomfördes i fem 
län inkluderande 1,2 miljoner invånare. 

PRIS är ett register över hur infektioner handläggs och 
behandlas i primärvården baserat på automatiska journalut-
tag. Handläggningen av infektioner varierade stort mellan 
vårdcentralerna, men följsamheten till rekommendationerna 
var bäst för UVI.

Primärvårdskvalitet, PV-kvalitet, är ett system tillgängligt 
för alla vårdcentraler att värdera ett stickprov av den egna 
förskrivningen per diagnos relaterat till Svensk Förening för 
allmänmedicins kvalitetsindikatorer och andra vårdcentra-
lers resultat. 

250-målet för antibiotikaförskrivningen
Genom epidemiologisk analys av den diagnosrelaterade 

antibiotikaanvändningen vid samhällsorsakade infektioner 
i Kalmar län, kom forskargruppen med Thomas Neumark 
och Sigvard Mölstad 2009 (3) fram till en approximation 
för en optimal förskrivningsnivå utifrån gällande behand-
lingsriktlinjer på 250 recept/1000 invånare och år. Resul-
tatets generaliserbarhet för andra landsting diskuterades. 
Strama föreslog dock denna nivå som ett långsiktigt mål för 
förskrivningen i landstingen väl medveten om de olika för-
utsättningarna. 250-målet kom att ligga till grund för ett 
incitament i Patientsäkerhetsinitiativet redan hösten 2010.

Målet innebar en minskning av recepten på i genomsnitt 
35 % på fyra år i landet. Incitamenten ledde till en nyt-
tig injektion och reaktivering av Stramagruppernas arbete. 
Nya kreativa sätt att nå ut med information och utbildning 
initierades. Uppdraget möjliggjorde regelbundna kollegiala 
möten med allmänläkare och telefonrådgivningens sjukskö-
terskor på vårdcentralerna, diagnoskopplad återkoppling, 
månatlig återkoppling per enhet samt av läkarens personliga 
förskrivning. Effekten av initiativet på antalet förskrivna re-
cept kunde börja avläsas efter två år. Vid slutet av initiativet 
låg förskrivningen i landet på 325 recept/1000 invånare, 
en bit från 250, men en reduktion på mellan 15 och 25 % 
i landstingen, Fig. 2. Västerbotten var mycket nära att nå 
250-målet. Farhågorna för en rebound med ökande förskriv-
ning uppfylldes som väl är inte.

Sluten vård: Slutenvårdens användning av antibiotika är 
svårare att jämföra mellan landsting beroende på att rekvi-
sition alternativt recept används till fr.a. den kommunala 
äldrevården. För att komma närmare en diagnoskopplad 
förskrivning genomfördes fem närmast heltäckande punkt-
prevalensstudier, PPS, inom somatisk slutenvård 2003 till 
2010. En stor arbetsinsats för Stramagrupperna, men gav en 
inblick i hur antibiotika användes och hur journalregistre-
ringarna gjordes.

Mätningarna gav för första gången en bild av antibiotika-
trycket i slutenvården, hur preparaten fördelades på diagnos 
och samhällsförvärvad eller vårdrelaterad infektion respek-
tive antibiotika-profylax. De gav den första nationella över-
blicken av VRI-prevalensen och fördjupade samarbetet med 

	
Figur 2. Försäljningsdata över recept för olika åldersgrupper i Sverige från 
1987 till 2015.

Kunskapsunderlag för antibiotikaterapi

Akut mediaotit 2000, 2010
Faryngotonsilliter i öppenvård 2001, 2012
RinoSinuit 2005
Antibiotikabehandling vid graviditet 2006
Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor 2007
Nedre luftvägsinfektioner 2008
Hud- och mjukdelsinfektioner 2009
Borrelia 2009
Antibiotikaprofylax i tandvård 2012
Neonatal sepsis 2013
Antibiotikabehandling i tandvården 2014
Acne 2014, Sexuellt överförda infektioner 2015
Pneumoni, sjukhusförvärvad 2016
Samhällsförvärvade infektioner i sjukhusvård 2016

Strama
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vårdhygien att förebygga antibiotikabehandlingar. Andelen 
inneliggande behandlade med antibiotika var cirka 35 pro-
cent fördelat på 19 % samhällsförvärvade, 10 % VRI samt 
6,5 % profylax. Resultaten visade vidare på en alltför stor 
användning av bredspektrum preparat till samhällsförvärvad 
pneumoni och fluorokinoloner vid okomplicerad cystit hos 
kvinnor. Peroperativ antibiotika¬profylax gavs fortfarande i 
stor utsträckning betydligt längre än ett dygn eller en dos. 
Resultaten av mätningarna uppmärksammades och förbätt-
ringar sågs. Men metoden upplevdes till slut alltför arbets-
krävande. När sista mätningen gjordes efterfrågades digita-
liserade metoder. Det finska SAI infördes i Borås och visade 
god effekt tack vare ett aktivt arbete med återkopplingar. 

Framgången med PPS metoden gjorde att SKL inför pa-
tientsäkerhetsinitiativet 2007 ville inkludera PPS-mätning 
av VRI. Stramas teknik och erfarenheter låg till grund. Re-
gelbundna mätningar görs årligen sedan 2008. Dessa mät-
ningar baseras på att vårdpersonal och läkare gemensamt gör 
mätningarna, ett pedagogiskt grepp för att medvetandegöra 
förekomst och riskfaktorer. Validiteten i dessa mätningar har 
dock varit relativt låg. 

Resultaten visar trots allt på en nedgång av VRI för UVI 
och sårinfektioner, i synnerhet för den stora gruppen patien-
ter mellan 60 och 79 år. Att kunskapen ökat om förekom-
sten av asymtomatisk bakteriuri, ABU, och att den inte ska 
behandlas är nog den viktigaste effekten.

Manuella mätningar valdes i avvaktan på införandet av 
automatisk datafångst vid ordinationstillfället genom Infek-
tionsverktyget, ett IT-verktyg utvecklat att ingå i alla jour-
nalsystem. Syftet var att kontinuerligt mäta VRI incidens 
och användningen av antibiotika. Införande av applikatio-
nen visade sig tekniskt och administrativt mycket svårare än 
tänkt. Många landsting har tyvärr fortfarande svårigheter 
med både validering och användande av datamängderna. 
Slutenvården har därför kommit på efter i Stramaarbetet. 

IVA-Strama etablerades som ett eget område där regist-
rering av antibiotika integrerades med IVA-uppföljningen. 

HALT i kommunal vård
Den kommunala vården deltar i de s.k. HALT-mätningarna 
med syftet att mäta VRI, antibiotika-användning och vård-
tyngd. Mätningarna visar på en relativt låg VRI-förekomst 
på SÄBO (särskilt boende) på cirka 2 %, liksom antibioti-
kabehandling på 3 %. Däremot är vårdtyngden mycket hög.

Analys av antibiotikaresistens
Klinisk mikrobiologi har bidragit mycket kraftfullt i Stra-
maarbetet på alla nivåer. Svenska kliniska mikrobiologer 
har också varit ledande i det internationella arbetet för infö-
rande av systematiska metoder och samarbete för resistens-
bestämningar via EUCAST genom fr.a. Gunnar Kahlme-
ter. De årliga insamlingarna av nationella resistensdata för 
bakterieisolat av definierade bakterier och vanligen testade 
antibiotika till Resnet, är ett viktigt underlag till de fortsat-
ta behandlingsstrategierna av vanliga infektioner. De 3000 
mätdata som sammanställs årligen för varje bakterieart är 
större än de flesta internationella studier. Inom Europa sam-
las sedan 1999 resistensdata från de nationella övervaknings-
systemen via EARSS/EARS-net. 

En gemensam analys av förskrivning och resistensnivåer 

hos djur och människor har presenterats årligen i Swedres 
sedan 2001. Ett evidensbaserat underlag för intern och ex-
tern kommunikation om antibiotikaresistens. 

Antibiotikaresistens är dynamiskt och leder ibland till ut-
brott, där tidig upptäckt är väsentligt för att minimera skad-
or och kostnader. Svebar är ett nationellt IT-system för tidig 
varning för särskilt oönskad antibiotikaresistens och ger 
möjlighet till snabb lokal och nationell resistensövervakning 
med återrapportering.

Ett nätverk kommunicerar
Förmågan att förmedla budskapet i alla sammanhang och 
på alla nivåer har varit en viktig framgångsfaktor för att 
vi i Sverige kunnat förändra inställningen till förskrivning 
av antibiotika i grunden. Otto Cars har systematiskt i alla 
situationer tänkt in kommunikation som en del av varje 
projekt. Vi når sjukvårdspersonalen inte bara direkt i utbild-
ningsmöten utan kanske framför allt genom att den mediala 
speglingen förstärks när patienten själv relaterar till denna. 
Att låta bli antibiotika för säkerhets skull är en del i en över-
enskommelse med patienten, till och med ett gemensamt 
risktagande som är svårt att ta för läkaren utan att patienten 
är införstådd och utlovad en ny kontakt. 

Ja, ett nätverk måste kommunicera. Idéer måste prövas, 
etableras och genomföras. Nya frågeställningar och hot be-
höver en gemensam förståelse och analys nerifrån och upp, 
uppifrån och ner. Till detta har Strama.se, Stramadagar, ord-
förandemöten, mailgrupper, analysgrupper och studieteam 
genomförts och fungerat. Otto har många gånger frågat vad 
som är essensen i Strama och kom så småningom själv med 
svaret; Känslan av sammanhang!

Stramas grundsyn är att all information ska vara tillgäng-
lig och fritt delbar för alla. Nationella kunskapsunderlag 
med omfattande kunskapsinnehåll behöver en dedikerad 
mottagare för tolkning och anpassning till den regionala 
verksamheten. Att arbeta genom Läkemedelskommittéerna 
har här varit till hjälp. Informationen behöver dessutom vara 
förpackad som bildspel, filmer, flyers och affischer för direkt 
användning i det lokala mötet för att nå spridning. 

Tematiska projekt som Emma 82 år, Emma 2 år, Stra-
ma-BVC, serietidning, Webb-utbildnings-programmen – 
Antibiotikasmart och Sårsmart samt Skydda antibiotikan är 
några exempel på hur vi har nått ut till olika mottagare via 
olika avsändare.

All annan bakgrundskunskap
Om man varken ser framåt eller bakåt, får man se upp! Ser-
vice genom omvärldsbevakning av ny vetenskap, aktiviteter, 
medias reaktioner och utbrott har därför varit centralt för 
Strama som kunskapsförmedlare ut till de lokala grupperna.

Kunskap om strukturer, beteenden och upplevda problem 
i vården är viktigt för genomslaget och trovärdigheten. Vad 
är det som gör det svårt för läkaren i förskrivningsögonblick-
et? Varför är vissa enheter storförskrivare och andra inte? 
Strukturen och samarbetet spelar roll.

Har vi kontroll över evidensen och att lägre förskrivning 
inte leder till risker genom under-förskrivning? När föränd-
ringar sker i sjukdomsförekomsten, tolkar vi dessa rätt och 
ger rätt behandlingsråd i tid?

Har vi god kunskapsmässig framförhållning inför de mest 

Strama
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svårbehandlade, resistenta infektionerna med behandlings-
råd kring användning av ”gamla antibiotika” i kombination?

Internationellt samarbete
Det omfattande internationella samarbetet kan tyckas ligga 
utanför denna beskrivning av Strama 20 år. Strama har va-
rit en viktig förebild för andra länder. Vi har kunnat bidra 
med erfarenhet, metodkunnande och varit partners i studier. 
Europeiskt samarbete via ESAC och senare ECDC liksom 
genom BARN mot Östeuropa är sådana exempel. I Sveriges 
nationella samarbete med Kina var Strama en självklar part-
ner, liksom med Indien.

Framtiden
Antibiotikaresistensen är en ödesfråga för sjukvården. Vi har 
ännu inte några definitiva lösningar i sikte. Förutom forsk-
ning efter nya behandlingsprinciper och preparat måste vi 
arbeta för att behålla nuvarande antibiotika aktiva så länge 
som möjligt. De omedelbart närliggande områdena är att 
lära oss ännu mer om behandlingstider och den optimala 
doseringen för olika tillstånd. Med ökande resistens blir 
den mikrobiologiska diagnostiken allt viktigare och inte 
minst snabbheten till resistenssvar. Undvikbara VRI bör mi-
nimeras. Inom primärvården har storslagna resultat nåtts. 
För slutenvården behöver vi utveckla metoderna för analys 
och återkoppling där Infektionsverktyget blir grunden. Vi 
har fortsatt goda förutsättningar att gemensamt lösa frågor 
baserat på vår starka multiprofessionella regionala struktur, 
plattformen inom kunskapsstyrningen och myndigheternas 
fortsatta utveckling av den nationella handlingsplanen och 
övergripande gemensamma projekt.

”Allt som senare verkar storslaget och vackert består av små 
myrsteg av arbete och möda som vart och ett för sig inte ter sig 
ett dugg storslaget. Allt vackert och viktigt utgörs av bestånds-
delar. Dessa måste inte vara vackra för att helheten ska bli det, 
däremot är de viktiga.” (4)

Mats Erntell och Hans Fredlund
Stramamedarbetare, infektionsspecialister och
smittskyddsläkare i Halland respektive Örebro

Referenser
1. Tonkin-Crine S et al. J Antimicrob Chemother. 2011 Oct;66( 

10):2215-23 
2. Mölstad S et al. 10-year follow-up of the Swedish Strama pro-

gramme. Lancet Infect Dis. 2008 Feb;8(2):125-32. Review.
3. Neumark T et al, Scand J Prim Health Care, 2009
4. Andersson L, Allvarligt talat. Natur och Kultur 2015

Strama



    Infekt ionsläkaren 1 · 17   25

Antibiotikaronder

Fem snabba frågor
om Antibiotic Stewardship
Fredrik Resman på Infektionskliniken vid SUS 
Malmö har lett en studie av antibiotikaronder – 
Vi ställde 5 frågor kring studien och antibiotika-
ronder i Sverige.

Vilken frågeställning/vilken kliniskt problem lig-
ger till grund för studien?
Många infektionsläkare (och andra) är medvetna om att 
antibiotikaanvändningen på sjukhus inte alltid är rationell, 
och att STRAMA-frågor inte haft samma genomslag inom 
slutenvården som det haft i primärvården. Att hitta struktu-
rer för att göra antibiotikabehandling mer rationell på sjuk-
huskliniker utanför infektionsklinik är viktigt, men det är 
samtidigt viktigt att närma sig frågan ödmjukt och i dialog 
med ämnesföreträdare. Initial empirisk antibiotikabehand-
ling baseras ofta på begränsad information och diagnostik. 
Vi såg på SUS i första hand ett behov av att hitta sätt att 
strukturerat följa upp och utvärdera pågående behandling 
på sjukhusvårdade patienter.

Vi är inte den första infektionskliniken i Sverige som 
har testat denna typ av intervention. Flera andra kliniker 
har haft eller har system som liknar antibiotikaronder. Det 
som vi möjligen har bidragit med är en relativt systematisk 
utvärdering av effekten av våra antibiotikaronder, såväl gäl-
lande antibiotikaanvändning som patientutfall.

Vilka var resultaten av studien?
Med antibiotikaronder (diskussion med avdelningsläkare 
kring samtliga patienter med pågående eller planerad anti-
biotikabehandling) på medicinkliniken i Malmö två gånger 
per vecka minskade den totala antibiotikaanvändningen 
med 27 % under studieperioden 2013 jämfört med kon-
trollperioden 2012. 

Samtidigt sågs ingen förändring gällande mortalitet, 
vårdtid eller återinläggning på sjukhus. 

Återinläggningar på grund av behandlingssvikt/recidiv av 
samma infektion var något lägre under interventionen. Vi 
hade givetvis gärna sett en effekt i form av förkortad vårdtid 
eller lägre mortalitet, men så var inte fallet. Minskningen av 
antibiotika var som störst för antibiotikatyper som vi vet bi-
drar särskilt till risk för selektion av resistenta bakterier och 
till Clostridium difficile enterit, som intravenösa cefalospo-
riner, kinoloner och klindamycin. Vi noterade också signifi-
kant tidigare byte till peroral antibiotika från iv behandling 
under interventionen. En faktor som har varit helt avgöran-
de för projektets relativa framgång är samarbetsklimatet i 
Malmö, där kollegorna på medicinkliniken varit prestige-
lösa och villiga till dialog men samtidigt mycket måna om 
sina patienters bästa.

Vilka styrkor o svagheter har studien i dina ögon? 
Metodologiskt går det att kritisera studien för att vara be-
gränsad i omfattning (främst över tid) samt för att använda 
en historisk kontrollgrupp (även om denna var föregående 
år, med snarlika förutsättningar) snarare än ett samtida an-
nat kontrollsjukhus. Bland styrkorna finns att vi gjort en 
noggrann uppföljning av såväl antibiotikaanvändning som 
utfall på individnivå. Man kan också alltid diskutera ge-
neraliserbarheten av själva resultatet, då resultatet till dels 
är beroende på hur pass rationell användningen var lokalt 
innan interventionen inleddes.

Vilken betydelse har resultaten för infektionslä-
kare i Sverige?
Studien har undersökt en typ av intervention av strukture-
rad uppföljning av antibiotika på slutenvårdade patienter. 
Jag tror att den form vi har valt (antibiotikaronder av in-
fektionsläkare två gånger per vecka) är bra, men jag är också 
övertygad om att det kan finnas andra former som passar 
på andra sjukhus. Kärnfrågan är inte 27 % minskning av 
antibiotika eller rond två gånger per vecka. Kärnfrågan är 

Fredrik Resman
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att i dialog med andra kliniker hitta en form för strukturerad 
uppföljning av antibiotikaanvändning på sjukhus, särskilt 
gällande de antibiotika som vi är särskilt måna om skall skall 
användas rationellt, t ex. intravenösa cefalosporiner, kinolo-
ner och karbapenemer. I ljuset av begränsade resurser och 
begränsat antal infektionsläkare är jag också övertygad om 
att man bör lägga energi på att identifiera de enheter där 
behovet av intervention är störst och främst intervenera där.

Hur arbetar ni vidare med frågeställningen/det 
kliniska problemet och hur ska man gå tillväga 
på nationell nivå för att få ett långsiktigt hållbart 
system med antibiotikaronder?
Vi fortsätter diskutera hur vi kan förbättra arbetet med 
strukturerad uppföljning av antibiotika på sjukhus, bland 
genom att diskutera hur vi kan göra antibiotikaronder mer 
uniforma, och diskuterar även hur vi ska undvika att kolle-
gorna på de kliniker vi samarbetar med inte passiviseras utan 
engageras till att aktivt arbeta med antibiotikafrågor trots 
vår närvaro. En viktig delfråga för att få arbetet att fungera 
på lång sikt, och en fråga som gäller hela Sverige, är att få 
beslutsfattare att inse att frågan kring rationell antibiotika-
användning inte är en fråga för en enskild klinik, utan en 
sjukhusövergripande fråga där resurser för att arbeta aktivt 
med frågan bör komma från förvaltningshåll.

Redaktionen 

Referens:
Hannah Nilholm, Linnea Holmstrand, Jonas Ahl, Fredrik Måns-
son, Inga Odenholt, Johan Tham, Eva Melander, and Fredrik Res-
man, An Audit-Based, Infectious Disease Specialist-Guided Anti-
microbial Stewardship Program Profoundly Reduced Antibiotic 
Use Without Negatively Affecting Patient Outcomes – Open forum 
Inf Dis 2015; 2(2): 1-10

Antibiotikaronder
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Slump, chans och tur

Slump, chans och tur kan
ge ett roligt läkarliv!
Samjouren för infektion och barn hade en svettig 
jour den 10e juni 1974. Det ringde i ett om att 
folk var magsjuka och många kom in. Det var 
jag som var jour och jag hade just drabbats av 
slumpen! Salmonellautbrottet, som det visade 
sig vara (mejeriets grädde förorenat), hade drab-
bat 600 blekingar och jag blev så småningom 
infektionsläkare på kuppen.

Den kända statsepidemiologen Margaretha Böttiger 
och den okände AT-läkaren Rickard Eitrem stod 
som förste resp. andreförfattare på artikeln om det 

hela i Läkartidningen. De nio författarna stod visserligen i 
bokstavsordning, men i alla fall! Professorn i bakteriologi i 
Malmö, Sten Winblad, ringde och frågade om vi hade någ-
ra postinfektiösa artriter och om vi i så fall ville HLA-typa 
dem. Han undrade om de tillhörde samma grupp, HLA 
B 27, som hans yersinia-artriter. Gamle -som man tyckte 
då - överläkaren Arne Löfdahl (han var då fem år yngre än 
jag är nu!) bad mig hålla i insamlingen av data. Jag hade 
drabbats av chansen! Sten Winblads hypotes visade sig vara 
riktig. Det blev två publikationer och jag tyckte plötsligt att 
det var jättekul att ”skriva”. Och jag som aldrig tänkt mig 
forska i Karlskrona. Men så fortsatte det!

Under mina 42 år som läkare var jag sidoförord-
nad som studierektor under 10 år. Jag försökte 
framföra till de unga läkarna något viktigt jag 
lärt mig:
• Slumpen - är användbar!
• Chansen - tag den!
• Turen - ha den!

Jag har alltså själv råkat ut för dessa fenomen fler gånger 
och det kan kanske vara av intresse att läsa om hur det gick 
till när en landsortsdoktor gjorde parallell akademisk karri-
är, speciellt för yngre läkare. För äldre kan det vara intres-
sant att se några gamla kända kollegors namn som passerat 
revy. ”Name dropping” brukar det kallas.

År 1975 meddelade Stockholm att man inte ville ha någ-
ra FV-block, som ST-hette då, så staten, -staten bestämde 
om sådant på den tiden-, delade ut blocken över landet och 
jag fick mitt i infektion i Karlskrona. Tur igen! Strax däref-
ter i samband med en militärtjänstgöring berättade en mili-
tär kollega att man behövde läkare till svenska FN-truppen 
i Sinai. Jag var inte det minsta militärt intresserad, men här 
fanns alltså en chans att göra något spännande. Jag tog den. 
Det kom att få stor betydelse för framtiden, det ena ger det 
andra….

Sedan hemma i Blekinge blev det mycket jourer med till-
hörande mycket komp som var svår att ta ut. Så jag med-
delade 1984 att jag ville bli inkallad till FN-tjänst igen -och 
ta ut kompen på så vis -, det var ju intressant i Sinai. Jag 
valde Cypern denna gång. Där var konfliktläget stabilt och 
man kunde ta med fru och tre små döttrar. Så lugnt var 
läget att jag hade tänkt mig ”semester” i tre månader. Inför 
denna tjänstgöring sökte jag i alla fall till Elias Bengtssons 
sista diplomkurs i tropikmedicin. Jag kom inte in så jag tog 
chansen och ringde till Elias och sa att jag skulle till Cypern. 

”Jaså”, sa Elias, ”men där ser man inga tropiska sjukdo-
mar. Men eftersom du är angelägen får du väl komma till 
min kurs då”. På kursen var vi ett trevligt gäng och jag kom 
i samma grupp som Bosse Niklasson och Thomas Jaenson. 

Artikelförfattaren på jakt efter sandmyggor.

Världens enda publicerade bild av dokumenterat säkra sandmyggebett 
(fotografen stack in armen i en laboratoriebur med endast - osmittade - 
Phlebotomus papatasi i). Bilden är publicerad i en tysk lärobok Infektio-
logi, ecomed förlag 1992)
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Tur igen skulle det visa sig! Väl på Cypern kom redan under 
de första veckorna soldater med en rejäl influensaliknande 
sjukdomsbild och myggbett. Trots att Elias sagt att det inte 
fanns några tropiska sjukdomar där hade han nämnt att 
sandfly fever fanns i medelhavsområdet. Jag ringde hem till 
Bosse Niklasson som sa: ”Jag har precis fått hem antigen, så 
ta serum skicka till mig. Har du rätt kan det bli en avhand-
ling”. Jag tyckte att jag behövde min frus medgivande, det 
gällde trots allt några år av livet, och hon sa – ”Ta chansen 
nu när du har haft tur, annars blir du väl gnällig i resten av 
livet!” Det är ju också så att det är lättare att ångra det man 
inte gjort än det man gjort.

Det blev först ett letter i Lancet och sedan en avhandling. 
Det blev inte den semester jag räknat med. Inte på sju år, 
och jourkompen under de åren gick åt till forskningen vid 
dåvarande SBL, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSTHM) samt en vända till på Cypern. Bosse 
hade sagt att jag skulle hitta virus i myggen. Hur gör man 
då? Jag vände mig till Thomas Jaenson som kände en fors-
kare i London som ägnat sitt liv åt sådana myggor (flies på 
engelska). Thomas byggde om några ficklampor till insekts-
sugar och forskaren Dr Minter från London kom till Cypern 
med sin assistent. Vi hittade myggen med virus i så det blev 
ett delarbete av det. Men i ett avseende hade jag otur. Dr 
Minter tog med gravida myggor, inte så lätt att se, de är 
bara tre mm stora. De bildade en ”flourishing colony” på 
LSTHM och jag åkte dit för att resistenstesta dem för insek-
ticider. Det verkade angeläget eftersom de var så vanliga på 
Cypern, trots besprutning. Men de var inte resistenta så sex 
veckor i London blev bara två rader i ramen till avhandling-
en. Men annars blev avhandlingen inkluderande soldater, 
turister och cyprioter lyckad. Ola Weiland, Sirkka Vene och 
Erling Norrby bistod med god support. Och Göran Stiern-
stedt med en trevlig opposition inkluderande artbestämning 
av diverse kryp han hittat i Roslagstulls samlingar. Någon 
mygga hade tappat en vinge, någon annan ett par ben, men 
det gick bra ändå. Avhandlingens turistarbete var viktigast; 
enligt beräkningarna hade 1 800 turister insjuknat men 
sjukdomen eliminerades – som turistsjukdom på Cypern - 
efter åtgärder med anledning av detta forskningsarbete. Det 
var alltså ett riktigt smittskyddsarbete varför jag tog chansen 
att bli smittskyddsläkare.

I slutet på 1980-talet kom frågan upp hur vanlig borrelia 
var i Blekinge. Vi såg många patienter, men ingen forskade 
på borrelia i Sydsverige. Det var bara stockholmarna som 
höll på med detta. Från Smittskyddet i Blekinge gjorde vi 
då en epidemiologisk studie av borrelios efter att ha gjort 
denna sjukdom lokalt anmälningspliktig. Det är egentligen 
bara regeringen som får göra en sjukdom anmälningspliktig, 
men jag var ny i smittskyddsläkarjobbet då! I vilket fall blev 
det mycket lyckat och på Riksstämman kunde vi presentera 
”Världens största epidemiologiska studie av borrelios” vil-
ket naturligtvis var riktigt, det var nämligen den första! Nu 
hade vi en unik chans till att göra något verkligt bra: En stor 
studie i södra Sverige! Vi planerade en studie tillsammans 
med smittskyddsläkarna i de sju dåvarande Sydsvenska lä-
nen. Ragnar Norrby, då i Lund, konsulterades och han sa 
med en gång, alltså redan på planeringsstadiet: ”Detta ska in 
i någon av de fyra stora!” Johan Berglund höll i arbetet som 
led i sin avhandling och det kom in, liksom Ragnar hade 
sagt, i New England Journal of Medicine (NEJM) i novem-

ber 1995. Det kan man förstås inte skylla på varken slump 
eller tur utan på en god idé, mycket arbete och goda råd 
av Ragnar Norrby! Det var stort; det första arbetet i NEJM 
från Blekinge, men det blev även Ragnars enda arbete som 
publicerats där! Det beredde vägen för Johans professur och 
min docentur så småningom.

Under senare år har slump, chans och tur drabbat oss fle-
ra gånger. En gång var när vi myntade diagnosen badsårs-
feber. Ibland, speciellt på sommaren, var jag också klinisk 
infektionsläkare. En dag under den varma sommaren 2006 
hade en gammal man blivit inlagd för en misstänkt sepsis 
utgånget från ett bensår. På ronden, som jag hade turen att 
gå denna dag, fick vi reda på att det växte Vibrio cholera 
(non-O1, non-O139 icke toxinbildande kom besked sedan) 
i ett bensår. På konsultgenomgången samma dag fick vi reda 
på att en annan gammal man låg livshotande sjuk med en 
sepsis av samma bakterie på IVA. Vi hade aldrig sett denna 
bakterie förr och alltså uppstod en chans att göra mer av det 
hela. Det visade sig att båda männen hade utsatt sina bensår 
för vatten i naturen; den ene för bräckt och den andre för 
sötvatten. I egenskap av Smittskyddsläkare kallade jag ihop 
miljökontoren, med tillhörande presskonferens, och vi gick 
ut med varning att exponera bensår för vatten i naturen. Vi 
fick snabbt tack vare detta reda på att flera andra patien-
ter fanns i landet och att tre av dem avled. Miljökontoren 
i Blekinge odlade vatten från alla badplatser i länet, både 

Karlskronamejeriets distributionsområden. Från Läkartidningen 1975;72: 
2158-62.
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vid havet och i insjöar. Det växte V. cholera på flertalet lo-
kaler! På löpsedlarna blev det ”Kolera i Blekinge” och det 
gav eko ända bort i USA varför det fanns ett behov av annat 
namn på sjukdomen. Som av en slump hemma vid köksbor-
det kom min hustru med förslaget ”badsårsfeber” vilket ju 
beskrev sjukdomens patogenes (sår), anamnes (badat) och 
klinik (sår) på ett illustrativt vis. Men det var jag som se-
dermera fick äran av namnförslaget som nu ger över 1 000 
träffar på Googles och används t.o.m i en statlig utredning.

Jag hoppas att dessa exempel från Karlskrona infektionsk-
linik och Smittskyddet i Blekinge kan illustrera att om man 

tar vara på slumpen, tar chansen och har tur kan man göra 
intressant forskning även från landsorten. Och ha roligt på 
samma gång!

Rickard Eitrem
Avdankad* smittskyddsläkare, docent

Infektionskliniken Karlskrona
*”Avdankad” på samma sätt som båtsmännen i

Karlskrona blev förr, dvs ”avtackad” med pension

Referenslista kan fås via e-post rickard.eitrem@ltblekinge.se
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Vi öppnar dörrarna
den 16-19 maj. Väl mött!
Den 16 maj öppnar Infektionsveckan upp dör-
rarna mitt i centrala Karlskrona. Med ett inne-
hållsrikt vetenskapligt program och spännande 
sociala aktiviteter i härlig skärgårdsmiljö ser vi 
fram emot att träffa er alla.

En nyhet i år är att vi startar mötet gemensamt med 
mikrobiologerna och det är fler parallella föreläsningar 
med klinisk anknytning. Den snabba tekniska utveck-

lingen inom mikrobiologin ger oss nya möjligheter, men 
ställer oss också inför nya utmaningar vilket kommer att 
belysas under ett gemensamt interaktivt symposium. Key 
note föreläsningar med välrenommerade internationella 
föreläsare kommer att belysa behandling av multiresistenta 
gramnegativa bakterier och klimatförändringarnas inne-
börd för infektionspanoramat. Som tidigare ges möjlighet 
att presentera aktuell forskning och utvecklingsarbete, se 
separat annons ”Call for abstracts”. 

Många andra delar av infektionsmedicin kommer att be-
lysas i fallseminarier och symposier och som vanligt kom-
mer lag att drabba samman i Grand Round. På följande 
sida ser du en översikt av vad veckan innehåller, ett mer 

detaljerat program finns på hemsidan www.infektionmik-
ro2017.se.

Du anmäler dig även via www.infektionmikro2017.se. 
Observera att efter den 28 februari så höjs priset och det 
kan vara svårare att få tag på centrala hotellrum. Vi kommer 
att anordna en workshop om tryckkammarbehandling inn-
an mötet. Workshopen inkluderar en kortare föreläsning 
om fysiologi och indikationer samt en guidad rundtur i ma-
rinens dykcentrum med bland annat en stor tryckkammare 
som klarar IVA vård. Speciell anmälan krävs, se hemsidan. 
Programmet kommer också att fyllas på med frukostsemi-
narier, alla anmälda kommer att få mer information om 
dessa under våren.

Vi ses i Karlskrona!

Olof Blivik
Verksamhetschef Infektionskliniken

Karlskrona

Anita Hällgren
Vetenskaplig sekreterare

Välkomna	*ll	Karlskrona		
Infek*onsveckan	och	mikrobiologiskt	vårmöte	

16-19	maj	2017	
	

En	världsarvsstad	miD	i	skärgården!		
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Välkommen till 
Infektionsveckan i Karlskrona
Vi välkomnar er till årets Infektionsvecka/Mikro-
biologiskt vårmöte den 16-19 maj i Karlskrona 
med goda förhoppningar om att det ska bli ett 
roligt och givande möte!

Under dessa dagar ska vi traditionsenligt hålla en 
Grand Round, där vi drar ett antal fall och har en 
eller ett par expertgrupper med infektionsläkare 

och mikrobiologer som får kommentera och tycka till. Har 
ni på er klinik något fall som ni skulle kunna bidra med till 
årets Grand Round? Fallen behöver nödvändigtvis inte vara 
spektakulära utan kan även avspegla intressanta fall som vi 
alla kan stöta på i vardagen. Alla kliniker i landet uppmanas 

följaktligen nu att tänka på bidrag.  Vi ser såklart helst att 
någon från er klinik kommer till Infektionsveckan själv och 
drar fallet med hjälp av våra moderatorer, men om ni inte 
kan/vill detta kan annan presentation ordnas. Tveka inte att 
kontakta oss för eventuella frågor. 

 
Moderatorer, Grand Round 2017

Per-Olof Eklund 
per-olof.eklund@ltblekinge.se  

Oskar Ekelund
                       oskar.ekelund@kronoberg.se
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Program
PRELIMINÄRT PROGRAM INFEKTIONSVECKAN OCH MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE 2017 KARLSKRONA  

  Tisdag 16/5  Onsdag 17/5  Torsdag 18/5  Fredag 19/5  
07.30-08.15    Frukostseminarier  Frukostseminarier  Frukostseminarier  
07.15-17.00  08.00 Registrering Registrering Registrering Registrering 
08.30-10.00 
Parallella 
sessioner 

 
  

  

08.00-12.15 Ungt 
forum (utbildning för 
ST/yngre läkare)  
Konsultens arbete  
  

Symposium: 
Sjukhusförvärvad 
pneumoni/VAP  
Moderator: Jonas Hedlund 
Föreläsare: Christina 
Giske, Jonas Hedlund, 
Karlis Pauksens 

Korta fria föredrag, fyra 
från mikrobiologi resp 
infektion från 
inskickade abstract  
Moderatorer: Håkan 
Janson, Anita Hällgren 

08.30 Att vara 
forskningssjuksköterska 
Lisa Gunnarsson  
09.00 IFIS Årsmöte  

Interaktiva parallella 
fallseminarier 3-4:  
3) Behandling av 
multiresistenta gramnegativa 
bakterier  
Thomas Tängdén, Malin 
Vading 
--------------------------------  
4) Fungerar immunförsvaret? – 
Fallbaserad diskussion  
kring klinisk  
handläggning  
Vanda Friman, Åsa Nilsdotter 
--------------------------------  
InfCareHepatit – rapport och 
vetenskapliga presentationer  
Veronica Svedhem-Johansson 
 m fl 
--------------------------------  
Rapport från Nationella 
kvalitetsregistret för 
Infektionssjukdomar  
Per Arneborn 

Korta fria föredrag från 
inskickade abstract  
  
  
  
-----------------------------------
-  
Rekommenderade 
metoder, arbetsgrupper 
och Nationell utbudslista  
Moderator: Martin 
Sundqvist 

10.00-10.45  Förmiddagsfika med utställare 
10.45-12.15  
Parallella 
sessioner 

 
  

Workshop  
Tryckkammarbehandling 
på Marinbasen – obs kl 
10.30, föranmälan krävs  
  

Late breaking news  
 
  

Grand round  
Moderatorer: Oskar 
Ekelund, Per-Olof 
Eklund 
  

KeyNote-lecture: Infectious 
diseases in a changing climate  
Kristie L. Ebi : 
Infectious diseases in a changing 
climate – an overview  
Marie-Claire Paty: 
Emerging arboviral diseases in 
Europe. The French experience  

Workshops  
EUCAST –  
Resistens-
bestämningsmetod   
----------------------------------
--  
HPV – Analys och 
hantering av HPV-
prover  
inom Klinisk Mikrobiologi  

Normalflorans betydelse 
och variation  
Föreläsare: Eva 
Sverremark Ekström, 
Lars Engstrand, Agnes 
Vold 

Öppnande och  
välkomna till 
IFISmedlemmar  
-Multiresistenta 
bakterier I Sverige och 
världen  
Föreläsare: Bengt 
Wittesjö 
-Röda Korset -  
information om  
infektionsutbildning  
  

Hepatit, undersökning, 
behandling, läkemedel, 
levertransplantation – 
Eva Lindqvist 
Journalskrivning – skrivregler, 
finns det?  
Malin Andersson 

12.15-13.15  Lunch med utställare 
Invigning kl 13.00                                                                         

Lunch med utställare 
 

Avslut Mikro kl 12.10  
Lunch med utställare  

Avslut SILF kl 12.10  
Lunch med utställare 
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Infektionsveckan

 
  Tisdag 16/5  Onsdag 17/5  Torsdag 18/5  Fredag 19/5  
13.15-14.45 
Parallella 
sessioner 

Key Note-lecture: 
Dealing with 
antibiotic 
susceptibility and 
resistance in the 21th 
Century:  
Gunnar Kahlmeter: 
Antimicrobial 
susceptibility testing – 
How far are we from 
international 
consensus?   
Jesús Rodriguez Baño: 
Treatment of 
multiresistant 
Gramnegative infections 
– an update  

Symposium: Inhemska 
fästingburna infektioner  
Moderator: Lars Hagberg 
Föreläsare: Pia Forsberg, 
Björn Olsen, Lars Hagberg 

Justus Strömföreläsning  
Jan Sjölin: Behandling av 
septisk chock - är vi på rätt 
väg? 
  
 
Utdelning av stipendier 

13.15 - 14.45   
Tryckkammarbehandling 
används vid behandling av 
till exempel bensår  
Ylva Karlsson 

Antibiotika i miljön och ur 
ett historiskt perspektiv  
Moderator: Gunnar 
Kahlmeter 
Föreläsare: Dan 
Andersson, Linus 
Sandgren 
  

Tuberkulos   
Gemensamt program för 
IFIS och RFM Föreläsare: 
Tobias Nilsson, Thomas 
Schön  

  

  

  

Utmaningar och 
klurigheter i 
diagnostiken  
Moderator: Jessica 
Ögren  

14.45-15.30  Eftermiddagsfika med utställare 

15.30-17.00 
Parallella 
sessioner 

Symposium: Sepsis   
Moderator: Mia 
Furebring 
Föreläsare: Magnus 
Brink, Adam Linder, Bo 
Nilsson 

Fallbaserad panel-
diskussion - Vad är den 
kliniska nyttan av nya 
molekylärbiologiska tester 
och paneler?  
Moderator: Martin 
Sundqvist 

Medicinsk etik – vad 
händer när ”ice man” 
kommer?  
– En patients Post-
traumatiska IVA-
upplevelse  
Föreläsare: Dag Benoni 

  

  

  
  

  

Symposium: Cutting-
edge approaches to 
detecting and preventing 
bacterial infections  
Föreläsare: 
Agneta Richter-Dahlfors, 
Madeline Ramstedt, 
Antonio Rochfuchs 

Symposium: Tick-borne 
infections – The microbes, 
epidemiology and clinics  
Moderator: Per- Eric 
Lindgren 
Föreläsare: Per- Eric 
Lindgren, Peter 
Wilhelmsson, Christine 
Wennerås, Anna 
Henningsson 

Interaktiva parallella 
fallseminarier 1-2: 
1)Hepatit C behandling 
– kan vi nu bota även de 
”svårbehandlade”?  
Ann-Sofie Duberg, Soo 
Aleman 
------------------------------  
2) Icke endemiska 
importsjukdomar – 
tropik  
Maria Lundberg, Jonas 
Bläckberg 
------------------------------  
InfCareHIV – rapport och 
vetenskapliga  
presentationer  
Veronica Svedhem-
Johansson m.fl 

17.00-18.00  Årsmöten SILF och Mikro  Tillvalsprogram enligt anm.    
18.00-  Poster reception och 

måltid bland utställare  
  Kvällsmusik  

19.00-    Middag Middag 

  Arrangerat av SILF  
    Arrangerat av FKM/SFM/RFM  
  Arrangerat av IFIS  
  Gemensamt arrangemang  
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Call for abstracts
Vi vill veta vad som pågår av forskning och kva-
litetsarbete i Infektionssverige! Vi välkomnar 
därför abstrakt utifrån alla tänkbara aspekter 
på infektionssjukdomar. Forskningsprojekt men 
även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i 
denna form. 

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett 
utmärkt forum för att presentera det vetenskapligt arbete 
som numera ingår i specialistutbildningen. Man behöver 

dock inte vara läkare eller medlem i Infektionsläkarfören-
ingen för att lämna sitt bidrag. Abstrakt från infektions-
sjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien 
och smittskydd uppmuntras. Den som skickar in ett ab-
stract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som 
presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/

huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid 
mötet. 

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, till ex-
empel kan en presentation eller en poster som presenterat 
vid ett större internationellt möte återanvändas. Abstrakten 
kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrel-
se. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som muntlig 
presentation och vilka som bör presenteras som poster. 
Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan 
dock göras i samband med inskickandet av abstrakt. 

Abstrakt skickas in elektroniskt via Infektionsläkarför-
eningens webbsida (www.infektion.net). Anmälningssidan 
öppnar den 1 januari och stänger den 28 februari 2017.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i första hand vara 
på svenska men engelska kan också accepteras. En bild eller 
tabell kan också laddas upp.

Abstracts

Utbildning/kurs

ANTIBIOTIKA OCH ANTIBIOTIKARESISTENS

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

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

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017.
Föreläsare
Erik Eliasson, farmakolog, KI, Stockholm | Tomas Grenholm Tängdén, infektionsläkare, Uppsala 
Daniel Bremell, specialistläkare, Sahlgrenska, Göteborg | Inga Fröding, specialistläkare, klinisk mikrobiologi, KI  
Anders Johansson, infektionsläkare, vårdhygien, Umeå | Elisabet Nielsen, farmakolog, Uppsala 

Ämnen som kommer att beröras är:

Kostnaden är 5700 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen. 
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Högberga Gård ligger på Lidingö, Stockholm. 
Med kommunala medel är restiden från Stockholms centrum ca 30 minuter.

Anmälan
Sista anmälningsdatum är 1 september 2017. Deltagarantalet är begränsat. Infektionsläkarföreningens kurser 
blir oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats. 
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på www.infektion.net, fyll gärna i och skicka in via e-post eftersom detta 
underlättar vår hantering. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med 
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, 
information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka tre veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna!

• PK/PD, dosering av antibiotika hos den svårt 
 sjuka patienten
• Antibiotikakoncentrationsmätningar
• Antibiotikaresistens – mikrobiologi, epidemiologi
• Behandling av multiresistenta bakterier

• Empirisk behandling vid ökad förekomst av 
 antibiotikaresistens
• Krav på vårdhygienska rutiner och lokaler vid 
 ökad resistens
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Infektionskliniken i Karlskrona

Utbildning/kurs

ANTIBIOTIKA OCH ANTIBIOTIKARESISTENS

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

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

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017.
Föreläsare
Erik Eliasson, farmakolog, KI, Stockholm | Tomas Grenholm Tängdén, infektionsläkare, Uppsala 
Daniel Bremell, specialistläkare, Sahlgrenska, Göteborg | Inga Fröding, specialistläkare, klinisk mikrobiologi, KI  
Anders Johansson, infektionsläkare, vårdhygien, Umeå | Elisabet Nielsen, farmakolog, Uppsala 

Ämnen som kommer att beröras är:

Kostnaden är 5700 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen. 
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Högberga Gård ligger på Lidingö, Stockholm. 
Med kommunala medel är restiden från Stockholms centrum ca 30 minuter.

Anmälan
Sista anmälningsdatum är 1 september 2017. Deltagarantalet är begränsat. Infektionsläkarföreningens kurser 
blir oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats. 
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på www.infektion.net, fyll gärna i och skicka in via e-post eftersom detta 
underlättar vår hantering. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med 
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, 
information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka tre veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna!

• PK/PD, dosering av antibiotika hos den svårt 
 sjuka patienten
• Antibiotikakoncentrationsmätningar
• Antibiotikaresistens – mikrobiologi, epidemiologi
• Behandling av multiresistenta bakterier

• Empirisk behandling vid ökad förekomst av 
 antibiotikaresistens
• Krav på vårdhygienska rutiner och lokaler vid 
 ökad resistens
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Satsar på antibiotikaronder

Infektions- och hudkliniken 
satsar på antibiotikaronder
Infektions- och hudkliniken på Blekingesjukhu-
set i Karlskrona är årets värd för Infektionsveck-
an och Mikrobiologiskt vårmöte 16–19 maj. Det 
är en av landets minsta infektionskliniker, men 
har flest antal vårdplatser i relation till befolk-
ningsunderlaget. Kliniken är också en av få i 
landet med en egen akutmottagning.

Kinesiska muren, Versailles, Taj Mahal, Stora Barriär-
revet och Karlskrona. Den svenska örlogsstaden är 
sedan 1998 uppförd på Unescos lista över omistliga 

världsarv. 
– Karlskrona är vackert belägen med sin skärgård och 

sina många öar. Tyvärr är den södra delen av staden numera 
stängd på grund av ett spänt militärt läge. Därför går det 
inte att längre besöka de vackra 1600-tals husen med ex-
empelvis Repslagarbanan där man tillverkade alla typer av 
tågvirke för seglande örlogsfartyg, säger Olof Blivik, verk-
samhetschef för Infektions- och hudkliniken på Blekings-
sjukhuset i Karlskrona.

För andra gången står Infektionskliniken värd för Infek-
tionsveckan. En av de stora utmaningarna har varit att hit-
ta lämpliga lokaler för ett så stort arrangemang. Valet stod 
mellan att förlägga konferensen till Rosenholm, en gammal 
militäranläggning i utkanten av Karlskrona, eller i centrala 
staden.

– Vi valde vara inne i stan, trots att det inte finns någon 
stor konferensanläggning. I stället kommer vi att bygga ett 
stort mässtält på Stortorget där utställarna kommer att vara. 
Där kommer det också att finnas mat och servering. 

I nära anslutning till mässtältet och Stora torget finns fö-
reläsningssalarna.

– Konserthuset rymmer en stor publik och ligger strax 
intill. Alla lokaler ligger med någon minuts promenadväg 
från Stora torget. Fördelen med detta upplägg är att delta-
gare slipper transporter och har närhet till hotellen. Tanken 
är att det ska vara smidigt att träffa varandra och att enkelt 
ta sig till föreläsningar och möten, säger Olof Blivik.

Egen akutmottagning
Infektions- och hudkliniken i Karlskrona har ett upptag-
ningsområde på 150 000 invånare och är en av landets 
minsta kliniker. Trots sin storlek finns 24 vårdplatser, varav 
de flesta är enkelrum. Tre av vårdplatserna disponeras av 
öronkliniken.

Kliniken har också en egen akutmottagning som är öp-
pen varje vardag mellan 8.00-17.00 och på fredagar till 
klockan 13.00. Fram till för drygt två år sedan skötte kli-
nikens infektionsläkare STI- verksamheten på infektions-

mottagningen. Numera är det hudläkare som ansvarar för 
verksamheten.

– Våra infektionsläkare hoppar in ibland och vi försöker 
behålla kompetensen på området.

Som så många andra infektionskliniker i landet har även 
Karlskrona ett välfungerande samarbete med ortopeder och 
varje vecka hålls en gemensam ortopedinfektionsrond.

Sedan september förra året finns även ett sprututbyte på 
infektionsmottagningen.

– Det fungerar bra och verksamheten har integrerats väl i 
vår mottagningsverksamhet. Vi har ett nära samarbete med 
Beroendecentrum och även med berörda myndigheter. 

Det finns i dag ingen akademisk forskning vid kliniken, 
även om intresset är stort bland många yngre ST-läkare. 

– Våra infektionsläkare är framförallt kliniskt intressera-
de, men vi ser gärna att forskning blir en del av vår verk-

Olof Blivik, verksamhetschef, Madelen Andersson, ST-läkare
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Satsar på antibiotikaronder

samhet framöver. Det kräver dock resurser och eftersom det 
är ont om specialister är det svårt att frigöra forskningstid för 
våra specialister. Men vi har gott om ST-läkare, i dagsläget 
fem stycken och under året behöver vi anställa ytterligare en. 
Skulle våra ST-läkare vilja starta ett doktorandprojekt är det 
fullt möjligt, säger Olof Blivik.

Stor ökning av MRSA
Olof Blivik har varit verksamhetschef i snart sju år. Han 
är även ordförande för STRAMA i Blekinge och ledamot i 
Landstinget Blekinges läkemedelskommitté.

Cirka 40 procent av tiden arbetar han kliniskt som överlä-
kare på kliniken och går regelbundet jourer. 

Mitt emot Olof Bliviks arbetsrum sitter Bengt Wittesjö, 
tidigare verksamhetschef och numera smittskyddsläkare. 

– Det är en stor fördel att både smittskydds- och vårdhy-
gien ligger i direkt anslutning till Infektionskliniken och att 
verksamheterna leds av infektionsläkare. 

En av de stora utmaningarna vid kliniken är ökningen av 
multiresistenta bakterier, framförallt MRSA.

Vi screenar alla riskpatienter som har återkommande kon-
takter med öppenvården och vi ser en dramatisk ökning av 
MRSA. Vi sköter de flesta kontrollodlingarna och vi har en 
ansvarig MRSA-sjuksköterska som håller kontakten med 
patienterna och deras familjer, vilket inte alltid enkelt då 
det kan finnas språk- och kommunikationssvårigheter, säger 
Olof Blivik.

Antibiotikaronden
Under 2016 startade kliniken antibiotikaronder, ett projekt 
som fallit väl ut och som nu ska spridas till fler kliniker i 
Blekinge. Det är stimulerande att beslutande tjänstemän och 
politiker uppmärksammat antibiotikaronderna och priorite-

Rickard Eitrem, välrenommerad forskare och tidigare smittskyddsläkare vid kliniken. I biblioteket har han samlat alla årgångar av Infektionsläkaren 
sedan starten för 20 år sedan.

Rickard Eitrem har samlat alla nummer av Infektionsläkaren sedan starten 
för 20 år sedan.
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rat projektet i budgetförhandlingarna, menar Olof Blivik.
– Utvärderingar visat att vi kan påverka förskrivnings-

mönster och att det är uppskattat ute på klinikerna. Nu har 
vi fått medel som finansierar en halvtidstjänst i tre år för 
att fokusera på antibiotikaronder, det känns väldigt kul. Jag 
tycker att det är viktigt att det är infektionsklinikerna som 
tar bollen och driver den här typen av verksamhet.

På kliniken finns även ett nära samarbete med mikrobio-
loger. Varje dag träffas infektionsläkare tillsammans med 
mikrobiologer för ett gemensamt möte där kunskap och nya 
rön delas. 

– Vårt samarbete är fruktbart och vi märker hur viktigt 
det är med regelbundna möten. Vi har ett mikrobiologiskt 
labb som ligger i framkant och som leds av en ny chef som 
för övrigt också är infektionsläkare.

Gemensam start
I maj är kliniken värd för Infektionsveckan och Mikrobio-
logiskt vårmöte. I år kommer föreningarna att gemensamt 
starta på tisdag, och det kommer att vara fler öppna föreläs-
ningar för att öka möjligheten för mikrobiologer och infek-
tionsläkare att delta i respektive föreningars program.

– Det är ytterligare steg mot ett mer gemensamt möte. 
Vi har mycket gemensamt. Utvecklingen inom diagnostiken 
går snabbt och det ställer nya krav på oss infektionsläka-
re hur vi ska hantera våra patienter. Med ny teknik hittar 

vi agens snabbare, även de som inte är enkla att värdera. 
Mikrobiologer producerar många fler svar än tidigare som vi 
inom infektionsmedicin behöver ta ställning till. Och inom 
en inte alltför lång framtid kommer vi att ha möjlighet till 
helgenomsekvensering, även på lokala labb. Det är helt nöd-
vändigt med ett nära och tätt samarbete, säger Olof Blivik.

Under Infektionsveckan kommer det sedvanligt att hållas 
en guidad löpartur med korta stop för att ta del av sevärdhe-
ter i världsarvsstaden. 

På onsdag kvälls hålls en gemensam middag tillsammans 
med mikrobiologer i Östersjöhallen. Och på torsdag kväll 
är det middag med underhållning för infektionsläkare och 
sjuksköterskor i Marinmuséet.

– Det är en fantastisk lokal, halva byggnaden står ute i 
vattnet. Marinmuséet är en påminnelse om att Karlskrona 
var Sveriges tredje största stad på 1600-talet och byggdes 
som en militärstad. Jag hoppas och tror att Infektionsveckan 
och Mikrobiologiskt vårmöte ska bjuda på många spännan-
de upplevelser, såväl vetenskapliga som kulturella, säger Olof 
Blivik.

Eva Nordin

Bengt Wittesjö, Smittskyddsläkare och hygienöverläkare på Blekingesjuk-
huset
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PETER ENGBERG
Fjällbackakonstnär, född 1962, som i måleri och 
grafik ger oss sin syn på det bohuslänska landskapet. 
Med sitt sinne för det karga och nakna levererar han 
en varm och kärleksfull, lätt karikerad tolkning av sin 
omgivning.
Peter är en autodidakt konstnär som fick sitt 
genombrott i slutet av åttiotalet med sina träffsäkra 
miljöbilder från Bohuslän.

Signerade reproduktioner av
omslagsbilder till Läkarmatrikeln

Gör er beställning på www.mediahuset.se eller via e-post: order@mediahuset.se
eller telefon: 031-707 19 30

Doktorand

Vårdval

Sjukstuga Stenbrott Sjösjukan Ö-lasarett

Sjuktransport Sängläge

Skärgårdsdoktorn Husläkare
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Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till ordinarie 
årsmöte för SILF
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00-18.00 på 
Infektionsveckan i Karlskrona

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 eventuella övriga 

frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-2017.
9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse gällande 2016 års bokslut. Frå-

ga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11.  Val.
 Styrelsen
 Revisorer för verksamhetsåret 2017-2018: 2 ordinarie, 
 1 suppleant.
 Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 
  1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.
 Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap 
 i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant. 
 Val av 1 ledamot till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2017.
13. Verksamheten år 2017-2018
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Välkomna! 

Magnus Hedenstierna
facklig sekreterare
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Yngreläkarspalten

Det där med att lova
dyrt och heligt

Ungt Forum · Save the date

Tema: Konsultens utmaningar

Många med mig avgav säkert ett nyårslöfte för 
några veckor sedan. Kanske att man skulle sluta 
röka, gå ner i vikt eller annat viktigt för hälsan. 
Statistiskt sett hålls få av dessa löften. Med detta 
i bakhuvudet tog jag ändå ett beslut om vissa 
förändringar i mitt liv.

Jag måste våga prova andra motionsformer än de jag 
vanligtvis utövar (löpning, simning, längdskidor och 
crosstrainer)! 

Sagt och gjort så köpte jag ett klippkort på ett gym med 
olika motionsmöjligheter och klasser samt skrev upp mig 
på Ashtanga-yoga.

Jag tänkte att jag skulle prova yoga för att bli smidig och 
stark och kanske zumba eller aerobic för pulsträning/cardio.  
För vissa kommer dessa motionsformer som mer naturligt 
än hos andra. Jag tillhör den senare kategorin. Jag trodde att 
det skulle vara svårt att objektivt beskriva hur det gick men 
sen såg jag mig själv i den gigantiska spegelväggen. Nu kan 
jag objektivt beskriva. It wasn´t pretty!

När jag var yngre tränade jag volleyboll flera gånger i 
veckan och älskade det. Man var en del av ett lag. Man 
kämpade i med- och motvind. Hade man en dålig dag så 
fanns det styrka i laget som lyfte en. Men möjlighet till la-
gidrott försvinner ofta efter gymnasiet eller universitetet. 

I yoga är man ensam (på gott och ont). Man gör inte 
high-five efter en bra utförd övning. Det vet jag nu. Man 
gör rörelser som stretchar muskler som kanske aldrig tidi-
gare har blivit stretchade. Det gör ont. Länge. Aerobics å 
andra sidan är väldigt uppmuntrande och peppande med 
bra musik som rycker med en i träningen. Tipset är dock att 
börja i en klass där ingen annan heller kan. Det kan bli lite 
sura miner annars. Som när man går åt fel håll och trampar 
någon annan på benet (inte foten) mer än 2 gånger. Eller 
som när man gör en missbedömning av hur långa ben man 
har och tar i för allt man är värd. Tips från en som numera 
har erfarenhet är att kolla om någon står nära en bakom. 
Jag har svårt att tro att jag kommer att återvända för ett nytt 
försök på aerobics-klassen.

Vad ska man satsa på då? Någon som har förslag till en 
medeltränad, ganska ovig men nyfiken tjej? Alla förslag 
mottages med glädje. Jag vill ju inte bryta mitt nyårslöfte. 

Karolina Prytz
Specialistläkare, Infektionskliniken i Örebro

karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se

SILF och SPUK hälsar alla ST-läkare och underläkare välkomna 
till årets Ungt Forum i Karlskrona. 

Tisdag 16 maj 2017 8.00-12.15
Lokal: Ännu ej klart

Passa på att träffa andra ST-läkare och underläkare från resten av 
landets kliniker och få chansen att lyssna till våra mest erfarna 
konsulter inom infektionssjukdomar berätta om deras erfaren-
heter.

Välkomna!
Vid frågor får ni gärna höra av er till

karolina.liljedahl-prytz@regionorebrolan.se
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Chagas sjukdom

I detta nummer presenterar vi en artikel om 
Chagas sjukdom av Urban Hellgren, Infektions-
kliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag vill även påminna om stipendiet à 30000 kr för yngre 
icke disputerad student/ yrkesverksam utlyst av Svensk 
Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa 

med sista ansökningsdatum 1/4 2017, se separat annons på 
hemsidan och i detta nummer av Infektionsläkaren.

Föreningens årsmöte hålls i samband med Infektionsveckan 
och Mikrobiologiskt vårmöte i Karlskrona i maj 2017.

Besök gärna vår hemsida www.tropikmedicin.se. Om du 
är medlem men inte fått e-post-utskick, maila din e-post-
adress till SFTIHinfo@gmail.com. 

Maria Lundberg
ordförande

Chagas eller amerikansk trypanosomiasis, är en 
tropisk parasitsjukdom som av WHO räknas till 
en av världens 13 mest försummade sjukdomar.

I världen idag beräknas mellan 6 och 7 miljoner människor 
vara smittade och varje år minst 10000 dö till följd av 
sjukdomen. Chagas sjukdom finns endemiskt i 21 länder 

i Syd- och Mellanamerika. (1)

Smittvägar
Den ursprungliga och i endemiska länder fortfarande vanli-
gaste smittvägen är via vektorer, blodsugande skinnbaggar. 
I likhet med andra tropiska parasitsjukdomar är det de fat-
tigaste som är mest utsatta. I enkla hus kan de 1-4 cm stora 
skinnbaggarna gömma sig i sprickor i väggar och tak för 
att nattetid krypa fram och suga blod. Parasiterna, Trypan-
osoma cruzi, finns i insekternas avföring. En reflex gör att 
skinnbaggarna har den dåliga vanan att defekera efter sin 
måltid varpå parasiterna ofta klias in i såret. Mer sällan pe-
netrerar parasiterna intakt mukosa eller konjunktiva. Sjuk-
domen sprids även med blodtransfusioner, via organtrans-
plantation och kongenitalt från smittade mödrar till deras 
barn. Oral smitta är ovanligt men har rapporterats när man 
får i sig föda kontaminerad med avföring från skinbaggar 
särskilt då via färskpressad sockerrörsjuice.

Sjukdomsförlopp
Efter en inkubationstid på en till två veckor kan den smit-
tade få influensaliknande symptom med feber och lymfa-
denopati (akut Chagas). Sjukperioden varar i sex till åtta 
veckor men oftast saknas dock akuta symtom. Parasiter 
finns sedan kvar i kroppen. Individen är symtomfri men 
seropositiv. De allra flesta förblir i denna fas hela livet (kro-
nisk indeterminant fas).

Sammanlagt ca 30 % av seropositiva individer utvecklar 10-
30 år efter smittillfället symtom (kronisk symtomatisk fas). 
Vanligast och allvarligast är kardiella komplikationer såsom 
retledningshinder, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Plötslig 
hjärtdöd och tromboembolism förekommer också. Min-
dre vanligt är gastrointestinala symtom med dysperistaltik 
i framförallt esofagus och colon. Sväljsvårigheter och upp-
stötningar respektive förstoppningsbesvär är typiska och i 
extremfall kan man se mega-esofagus eller mega-colon.

Kongenital smitta 
Smittöverföring via placenta sker i mellan 2 och 10 % av 
graviditeterna. I dessa fall kan fostret riskera att aborteras 
eller utveckla encefalopati men de allra flesta kongenitalt 
smittade barn är symtomfria vid födseln. Parasitemi och 
akut sjukdom kan istället utvecklas efter någon månad. 

Patofysiologi
Patofysiologin bakom kronisk Chagas sjukdom är inte helt 
klarlagd. Den vävnadsdestruktion som kännetecknar sjuk-
domen anses orsakas av parasiterna själva och av den kronis-
ka inflammation de ger upphov till. 

Diagnostik
Diagnostiken i kronisk fas sker med serologi som utförs 
vid Folkhälsomyndigheten. Två metoder används, ELISA 
med rekombinanta T. cruzi antigen och IFL (indirekt im-
munofluorescens) med fixerade parasitceller. De används 
i kombination för säker diagnostik. Serologin är mycket 
känslig, har hög specificitet och är grundstenen i all chagas-
diagnostik. Vid misstanke om reaktiverad eller akut Chagas 
hos organtransplanterade är serologin dock opålitlig och 
PCR måste användas

Spädbarn kan smittats kongenitalt. Är mamman seropo-
sitiv ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
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(jan -17) både navelsträngsblod och blod från det nyfödda 
barnet analyseras med PCR, mikroskopi och antikroppsbe-
stämning. Nytt prov för PCR och mikroskopi tas vid 1-3 
månaders ålder och serologi vid 9-12 månaders ålder (då 
moderns antikroppar säkert försvunnit från barnets blod). 
Mikroskopi är mindre känsligt än PCR och kanske inte helt 
nödvändigt men hittar man trypomastigoter så är ju speci-
ficiteten 100 %.

Behandling
Akut Chagas sjukdom ska alltid behandlas liksom barn med 
kongenital smitta. Vid kronisk Chagas sjukdom är det svårt 
att utvärdera behandlingseffekten. Sjukdomen progredierar 
långsamt och majoriteten av patienterna förblir asymtoma-
tiska. 

I en omfattande studie följdes totalt 566 vuxna seroposi-
tiva patienter under lång tid (median 9.8 år) efter behand-
ling (1:1) med benznidazol eller placebo (2). Patienter med 
manifest hjärtsvikt exkluderades. I behandlingsgruppen 
(benznidazol max 5mg/kg/dag i 30 dagar) hade signifikant 
färre patienter progression av sjukdomen, 4 % jämfört 14 %. 
Man såg även en icke signifikant minskad mortalitet (1.1% 
resp 4.5%). Studien var inte randomiserad. Grupperna var 
dock helt jämförbara, följsamheten god och objektiva un-
dersökningar användes som effektmått (EKG och röntgen). 

För drygt ett år sedan publicerades en med spänning 
emotsedd multicenterstudie av chagaspatienter med mani-
fest kardiomyopati. Benznidazol (5mg/ kg/dag alt 300mg/
dag) eller placebo gavs i 2 månader till sammanlagt 2854 
vuxna som följdes under i genomsnitt 5.4 år. Tyvärr notera-
des ingen skillnad i klinisk effekt (27.5 % VS 29.1%) mätt 
som mortalitet eller allvarlig kardiell komplikation. (3)

Vi har av naturliga skäl inga nationella rekommendatio-
ner men CDC rekommendera behandling för alla med akut 
eller reaktiverad Chagas, för patienter < 18 år med kronisk 
sjukdom och till äldre, 19 – 50 år som inte har avancerad 
kardiomyopati. För patienter > 50 år med kronisk infektion 
ska man göra en individuell bedömning. (4) WHO ger inte 
lika detaljerade rekommendationer men poängterar de som 
är asymtomatiska. (1) 

Lite om benznidazol
I den stora studien av patienter med kardiomyopati avbröt 
23.9 % pga biverkningar i benznidazolgruppen mot 9.5% 
bland de som fick placebo. Hudutslag, gastrointestinala be-
svär och neurologiska problem var de vanligaste orsakerna 
till behandlingsavbrott. (3) På infektionskliniken Karolinska 
har vi behandlat ett 15- tal patienter i indeterminant fas och 
en yngre man med måttlig hjärtpåverkan med benznida-
zol. Vi har inte sett några fall av benmärgspåverkan men en 
kvinna drabbades av reversibel relativt mild polyneuropati. 
Två patienter fick diskreta utslag men där kunde man ändå 
fortsätta behandlingen med hjälp av antihistamin. Det har 
de senaste två åren varit mycket svårt att få tag i benznidazol 
på licens men i december -16 gick det igen! Det preparat 
som kunde uppbringas var Lafepe (benznidazol, tabl 100mg, 
100st/förpackning)

Epidemiologi 
Under 90-talet genomfördes omfattande och framgångsrika 

insatser för att minska smittspridningen i Syd- och Mellan- 
amerika. Man fokuserade på utbildning, förbättring av bo-
ningshus samt sprayning med insekticider. Sammantaget 
har åtgärderna lett till en minskning av antalet seropositiva 
från 30 miljoner 1990 till 6-7 miljoner 2006. Incidensen har 
minskat från ca 700 000/ år till ca 56 000/ år under samma 
period (troligen ännu lägre 2017). (5)

Situationen i Sverige, Europa och USA
Drygt 70 000 personer som är födda i Syd- och Mellaname-
rika beräknades vara folkbokförda i Sverige 2010 och siffran 
är troligen inte lägre idag. Under perioden jan 2000 – mars 
2016 hade sammanlagt 90 seropositiva individer diagnost-
icerats. Sannolikt smittland framgick i 2/3 av fallen och av 
dessa hade 75 % smittats i Bolivia (10% Brasilien, 7% Ar-
gentina). 

I Europa år 2009 uppskattades cirka 68000-122000 
människor vara smittade med Chagas men endast 4290 
diagnosticerade (6). Högst seroprevalens (18.1%) har rap-
porterats bland invandrare från Bolivia (7). I USA beräknas 
sammanlagt 300000 personer vara seropositiva (4)

Blod och organdonation 
Socialstyrelsens författning anger att en person som varit sta-
digvarande bosatt under minst 5 år i ett område där Chagas 
förekom inte godkänns som blodgivare. Vid negativ sero-
logi tagen minst 6 månader efter flytt från Chagasområde 
godkänns emellertid personen som givare (8). Vad gäller 
transplantationer så står inget specifikt i författningen om 
exclusion av donator som är seropositiva för Trypanosoma 
cruzi (9). Då det finns risk för smitta vid transplantation 
med mycket allvarlig akut Chagas hos recipienten som följd 
så bör man naturligtvis ta en serologi vid epidemiologisk 
misstanke.

Hälsokontroll för invandrare och gravida
Personer som invandrar till Sverige brukar testas för HIV, 
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Hepatit B, Hepatit C och TBC. Provtagning för Chagas 
sjukdom erbjuds inte rutinmässigt till personer med ur-
sprung i Syd- och Mellanamerika. Det finns inte heller någ-
ra allmänna rekommendationer för provtagning av gravida 
från riskområden trots den höga seroprevalens i viss länder 
(ffa tropiska och subtropiska delar av Bolivia) och möjlig-
heten att med behandling förhindra serokonversion hos 
smittat barn.

Testningsrekommendationer
• Nyckeln till Chagasdiagnostiken är serologi
• Testa alltid gravida från syd och mellanamerika
• Personer från högendemiska områden framförallt Bo-

livia (ej höglandet)
• Personer från syd- och mellanamerika med hjärtbesvär 

eller asymtomatiska EKG förändringar

Urban Hellgren
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset
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Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell 
Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30 000 kr för 
yngre icke disputerade student/yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre 
vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka 
möjligheter till större vetenskaplig studie företrädelsevis i 
endemiskt område. Det är inte avsett som kompletterande 
finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för se-
niora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kon-
gress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubri-
kerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära 
resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser 
(max tre sidor). Kort CV (max en sida). 

Ansökan mailas till urban.hellgren@karolinska.se
Sista ansökningsdag 2017-04-01

Stipendium i Tropikmedicin 
och Internationell Hälsa



    Infekt ionsläkaren 1 · 17   45

Fallbeskrivning

”It ś the salmon mousse, 
darling”
Jag vill börja med att avslöja att jag är en katt 
bland hermelinerna. Jag är en vanlig “bonnain-
värtesmedicinare” på ett litet landsortssjukhus, 
med lungmedicin som subspecialitet och icke 
infektionsläkare.

Nu är ju lungmedicin i grund och botten skapat som 
en - om ändock smal - infektionsspecialitet. Jag 
diagnostiserar och behandlar med varmt hjärta de 

inte helt få ftisiker som kommer i min väg om de inte har 
öppen TBC då jag tacksamt tar emot hjälp från vår stora 
fina infektionsklinik i Jönköping. Denna inriktning, och 
ett i ungdomen stort intresse för tropikmedicin i allmän-
het, ledde till en medicinsk karriär under 26 år som börja-
de på Rundu Hospital i Sydvästafrika/Namibia och sedan 
raskt tog sin antiklimaktiska fortsättning i vackra men ack 
så civiliserade Värnamo. Här har jag under åren haft fle-
ra mentorer på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 
vilka välvilligt leende ofta uppmuntrat mina diagnostiska 
krumbukter i den förtrollande djungel infektionsmedicin 
utgör. Q-feber, bilharzia, lepra, neurolues, tetanus, difteri, 
malaria, nya atypiska mykobakterier, reumatisk feber, reti-
naltuberkulos och Creutzfeld-Jakobs sjukdom är alla enti-
teter man kan träffa på när man får förmånen att gallra i ett 
osorterat patientflöde på det Lilla Sjukhuset. Med benäget 
stöd från duktiga ”riktiga” infektionskollegor har jag kun-
nat glädjas åt att se hur i alla fall de flesta av dessa patienter 
blivit friskare.

Det patientfall jag nu skall beskriva kom till mig på re-
lativt okonventionella vägar. Jag är även ”hobbygastroen-
terolog” och gastroskoperar på kirurgmottagningen varje 
morgon före arbetsdagens början på medicinkliniken. Da-
gens patient var född 1978. Tidigare frisk och medicinfri. 
Egenföretagare. Åkare. Aldrig tidigare sjukskriven. Han 
remitterades till mig för gastroskopi från min egen med-
icinklinik pga kräkningar, buksmärtor, hårdnackad obsti-
pation och brännande smärta i epigastriet sedan 14 dagar 
tillbaka. Jag noterade då en magerlagd ung man som hade 
frapperande bilateral mydriasis, KAD, dysartri och klagade 
över parestesier i extremiteterna, obstipation och uppvisa-
de extrem prostration. Gastroskopi avslöjade inga ulcera, 
helicobacter eller stenoser men en påfallande dilaterad eso-
fagus med mat-vätskenivåer. Patienten uppvisade inga ske-
lettmuskelpareser men upplevde sig själv ytterligt svag och 
hade bulbära symptom i form av sin dysartri. Jag fördjupa-
de då anamnestagningen och fick reda på att patienten 14 
dagar tidigare förtärt en privatimporterad vacuumförpack-
ad ungersk leverpastej på resa i Dalarna. Han tyckte den 
smakade ”äckligt” och insjuknade 36 timmar senare med 

kräkningar, buksmärtor, obstipation, ackomodationssvå-
righeter, diplopi, viktnedgång och matleda. På grundval av 
denna anamnes ringde jag omedelbart upp min snälle in-
fektionsmentor öl Mikael Carlsson på Det Stora Sjukhuset 
och bad att få tillåtelse att ta provtagning i form av serum 
för demonstration av botulinumneurotoxin i mustest samt 
odling med avseende på C botulinum från faeces och se-
rum. Smittskyddsläkare informerades som genast inledde 
smittspårning. Mustestet blev sedermera positivt på Statens 
Seruminstitut i Danmark och bekräftade därmed diagnosen 
botulism. Detta blir således det första fallet av botulism i 
Jönköpings län på 15 år. I Sverige har 5 inhemska fall rap-
porterats de senaste 10 åren.

Vad hände med patienten de första fjorton dag- 
arna?
Patienten sökte själv sin distriktsläkare 3 dagar efter symp-
tomdebut och skickades samma kväll till kirurgakuten. 
Han klagade då främst över brännande smärta i epigastriet, 
buksmärtor, kräkningar efter varje måltid samt oförmåga 
att kasta vatten. Han påtalade att han inte hade haft avfö-
ring på 5 dagar samt att han sedan samma tid inte kunnat 
läsa pga dimsyn! Rutinprover var normala med amylas 1.25 
som enda avvikande värde. Han bedömdes ha gastroenterit 
med intorkningsproblematik och fick tillåtelse att expek-
tera i hemmet. Då han inte upplevde någon bättring och 
blev tilltagande trött sökte han åter kir akut 2 dagar senare. 
Han klagade då över synsvårigheter och tilltagande mik-
tionssvårigheter. Han vätskades upp med en liter Ringer, 
bedömdes ha prostatahyperplasi samt rekommenderades 
synundersökning. Rutinprover visade fortfarande enbart 

Dr Justinus Andreas Christian Kerner, Professor Emile Pierre-Marie van 
Ermengem
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en ringa amylasstegring till 1.70. PSA-prov togs och man 
planerade vidare kontakt med patienten därefter. Hans av-
saknad av avföring bedömdes bero på den ringa mängd föda 
han kunnat behålla. Patienten sökte ånyo dagen efter. Han 
hade då förutom sin amylasstegring vita på 13.7 med 11.03 
neutrofiler men fortfarande endast 13 i CRP. Pga tympa-
nism och uppspänd buk genomfördes CT buk, vilket visade 
obstipation i ffa högercolon och normala urinvägar. Han be-
dömdes då som obstiperad i samband med sin gastroenterit 
och laxerades. Han erbjöds hemgång med Movicol och ac-
cepterade. Han försökte arbeta men klarade inte av att orka 
köra bil och inte heller att se ordentligt! Han sökte åter sin 
distriktsläkare 6 dagar senare och hade då okorrigerat visus 
0.2 bilat, hade gått ned 8 kg i vikt och var ”väldigt trött och 
orkeslös” och enligt hustrun tystlåten och inte sig lik. Han 
ombads stanna hemma och vila ut och man tog ytterligare 
prover för vidare kontakt under morgondagen. Patienten 
sökte dock jourcentralen samma kväll och var då ”mycket 
trött och orkeslös, apatisk-svarar logiskt men väldigt lång-
samt. Svårigheter i kontakten”. Patienten remitterades nu till 
oss på medicinakuten där man noterade mydriasis, urinre-
tention 1000 ml, buksmärtor, febrilia, oförmåga att behålla 
föda men inga neurologiska bortfall i övrigt och bevarade 
reflexbågar. Rutinprover var även nu normala men CRP 
hade gått upp marginellt till 57. Patienten klagade nu även 
på feber, hosta med grönbruna sputa och halsont. Man aus-
kulterade nedsatt andningsljud höger lunga. Lungröntgen 
visade endast en dåligt inandad bild med bilateralt ganska 
högtstående diafragmavalv. Patienten fick omeprazol, in-
lades för neurologkonsult,lumbalpunktion, ögonkonsult, 
urologkonsult samt gastroskopi och här fick gåtan nu sin 
lösning.

Diskussion
Botulism är en mycket allvarlig anmälningspliktig och 
smittspårningspliktig sjukdom med hög mortalitet där tidig 
antitoxinbehandling kan vara livräddande. Botulinumtoxi-
net angriper autonoma synapser och binder irreversibelt till 
dessa och hämmar därmed acetylcholinfrisättningen, litet 
olika beroende på vilken toxintyp det rör sig om. Antitox-
inbehandling båtar således föga att ge efter 14 dagars sjuk-
domshistoria. Toxinet är lyckligtvis termolabilt. Patienten 
fick bensylpenicillin för att utrota sina eventuella kvarvaran-
de clostridier med effekt på feber och CRP och har sedan 
diagnostillfället långsamt börjat tillfriskna. Tillfrisknandet 
kan dröja både månader och år, även här beroende på tox-
intyp. Differentialdiagnostiskt hade vi i väntan på toxintest 
i samråd med våra infektionskollegor i Jönköping beaktat 
Guillain-Barré, EHEC, influensa, LEMS, MS, TBE, Bor-
relia, HIV, SLE, tetanus och norovirus. Utredningen utföll 
blank förutom ett accidentellt cervicalt Schwannom vilket 
återfanns på MR helrygg vilket dock inte bedömdes kunna 
bidra till patientens symptomkomplex. Patienten fick aldrig 
några pareser i tvärstrimmig muskulatur och heller ingen 
komplett bulbär pares. Han hade snarast stegrade reflex-
bågar patellärt. Vi avstod från diagnostik med avseende på 
polio och difteri. Vi valde att leta brett även efter den troliga 
diagnosens uppkomst för att vara säkra på att inte missa an-
nan behandlingsbar åkomma. 

Mediantiden från symptom till att misstänka diagnosen 

botulism är 13 dagar i internationella material.(St Louis ME 
Peck SH Bowering D et al)

Epidemiologi
C botulinum är en grampositiv, strikt anaerob sporbildande 
stav som producerar 8 olika toxiner, varav 5 är patogena för 
homo, A, B, E, F och H. Antitoxin verkar på samtliga toxi-
ner utom det sistnämnda. 

Namnet, deriverat från latinets botulus, liten korv, allu-
derar på den första beskrivningen från 13 fall av botulism 
i den lilla tyska staden Wildbad 1793. Alla patienterna ut-
vecklade mydriasis och 6 patienter avled. Dock inte efter att 
ha ätit korv utan ”Blunzen”, en variant av förre Grosskansler 
Helmut Kohls favoriträtt ”Pfälzer Saumagen”, eller grismage 
fylld med en blandning av blod, griskindstärningar, fett och 
kryddor. Beställer läsaren Blunzen i dag serveras denne of-
tast helt enkelt blodkorv stoppad i konsttarm!

Under den fattigdom som uppstod efter Napoleonkrigen 
ökade incidensen av letal matförgiftning i det som i dag är 
södra Tyskland. Dr J G Steinbuch (1770-1818) beskrev 
1817 7 patienter vilka ätit leverkorv och obducerade själv de 
tre som avled. Den som verkligen tog sig an problemet var 
dock den då 29-årige poeten och läkaren Justinus Kerner, 
som 1820 publicerade en sammanställning av 76 patientfall 
med botulism benämnd ”Neue Beobachtungen ueber die in 
Wuerttemberg so häufig vorfallenden tödlichen Vergiftung-
en durch der Genuss geräucherter Wuerste”(Kerner 1820). 
Han publicerade sedermera 1822 ytterligare 155 fall, drog 
slutsatsen att en giftig fettsyra bildades i korvarna, beskrev 
all den autonoma dysfunktion vi ser i denna sjukdomsbild, 
framkallade den i djurförsök och provade sedan substansen 
på sig själv! Efter intag av en minimal mängd korvsekret 
kunde han notera en ”stark uttorkning av gommen”(Erbg-
uth & Naumann 1999). Dr Kerner har förutom sin poetiska 
ådra och goda medicinska klokskap även fått äran att namn-
ge vindruvan ”Kerner”. Det var dock inte han utan kollegan 
professor Emile van Ermengen som upptäckte bacillen med 
dess toxinproduktion som sådant 1897. De olika toxinvari-
anterna upptäcktes sedan på 1900-talet. Ett gram renfram-

Sir Frederick Banting, José Doroteo Arango Arámbula dvs Pancho Villa, 
Richard Milhous Nixon

Chizuo Matsumoto dvs Shoko Asahara,  Reichsprotektor Reinhard Hey-
drich, Saddam Hussein Abd-al, Majid al-Tikriti
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ställt botulinustoxin är letal dos för 1 000 000 människor, 
om man distribuerar det väl. C botulinums sporer dör först 
vid 120 grader/30 min kokning under tryck medan redan 5 
min kokning inaktiverar toxinet. Sporulation förhindras av 
frysning, torkning, saltning eller tillsats av salpeter.

I dag förekommer botulism i sex former; födoämnesburet, 
infantil botulism, sårbotulism, ockult botulism, accidentellt 
injicerad sådan (Botox!) (Chertow TS Tan ET Maslanka SE 
et al)( Souayah N Karim H Kamin SS et al) och som extern 
inhalationssmitta.

Den ovanliga potensen hos detta det starkaste toxin 
mänskligheten känner till har lockat många kollegor att se 
om man möjligen kunnat använda det som biologiskt strids-
medel.

Redan Pancho Villa lät i Mexico tillverka och gräva ned 
krukor med dåligt tillredda böngrytor i hopp om att de re-
guljära soldaterna Federales skulle låta sig smaka. Nobelpris-
tagaren Sir Frederick Banting, insulinets delade upptäckare, 

var den som lät renframställa 4 kg botulinumtoxin att an-
vända i Andra Världskriget för Canadas räkning. Man var 
från de allierades sida så övertygad om att Tredje riket hade 
tillgång till denna substans att planer fanns på att massvac-
cinera hela D-dagens armé inför invasionen av Europa.
( Arnon SS Schechter R Inglesby TV) Även i Solens Rike, 
Japan, lät man den bakteriologiskt så versatila Enhet 731 i 
Manchuriet utöva experiment in vivo på krigsfångar i avsikt 
att fastställa lämpligt spridningssätt och LD50.(Harris S)

I västvärlden benämndes substansen Project X och för-
råden förstördes 1971 efter presidentorder från Richard 
Milhous Nixon. (Middlebrook JL Franz DR) I Sovjetuni-
onen, Nordkorea, Syrien och Irak fortskred försöken, och 
bland annat i Sovjetunionen utfördes försök att överföra C 
botulinums toxinproduktion till någon mera praktisk och 
kommunikabel bacill, förty botulinumtoxin måste spridas 
som aerosol vid B-krigföring. Toxinet denatureras 1-4% per 
minut vid aerosolspridning ((Arnon SS Schechter R Ingles-
by TV) och det är givetvis ur angriparens synvinkel lämp-
ligare med en toxinspridare med transmission från person 
till person.

Misslyckade försök att både renframställa och aerosolspri-
da botulinumtoxin utfördes vid minst tre tillfällen av den in-
ternationella kulten Aum Shinrikyo, som bland annat spred 
aerosol kring kejserliga palatset i Tokyo i samband med då-
varande kronprins Akihitos giftermål och man gjorde även 
ett försök att sprida toxinet i Tokyos tunnelbana. Åtminsto-
ne det sista försöket fallerade på grund av inre sabotage från 
sektens egna, oftast mycket välutbildade medlemmar. (Ol-
son KB). Det kan kanske intressera läsaren att denna sekt, 
som är internationellt verksam fortfarande existerar och så 
sent som 20 september 2016 bannlystes som terroristorga-
nisation i Ryssland…

Ett enda exempel på när C botulinum kanske faktiskt 
använts med framgång inom bakteriologisk krigföring var 
lönnmordet på ”Prags bödel” SS-Obergruppenfuehrer und 
General der Polizei Reinhard Heydrich. Enligt utsago från 
sir Paul Fildes, FRS som faktiskt var den som renframställde 
botulinumtoxin A i Porton Down under kriget var det så. 
Den granat som användes (och där fem finns kvar oexplode-
rade på museum i Prag) skulle ha varit modifierad och inne-
hålla en tom container förutom sprängsatsen, men krigsarki-
ven för SOE skriver inget om detta, annat än att man senare, 
1943 och 1944 skickade agenter botulinumtoxin, där dock 
inget syfte framgår.

Som slutkläm kan nämnas att man i Irak tillverkade 
19067 liter botulinumtoxin (CIA fact files, library, Biologi-
cal warfare) men att man från västs sida efter Saddam Hus-
seins fall ansåg att ”vapenbärarsystemen varit av tvivelaktig 
kvalitet”. Denna toxinmängd, korrekt distrubuerad, är dock 
teoretiskt tillräcklig för att utplåna vår jords hela befolkning 
tre gånger om.

Ja, tänk vad ett enskilt agens från en korv i Wildbad trots 
allt kan ge upphov till - och då inte att förglömma Monty 
Pythons berömda sketch vilken ju artikeltiteln alluderar till.

Stefan Rustscheff
överläkare. Medicinkliniken

Värnamo sjukhus
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Protokoll styrelsemöte
Organ
Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen
 
Tid 
2016-10-20  09:00-12:00
 
Plats
Vår Gård, Saltsjöbaden Stockholm
 
Närvarande
Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Maria Furberg
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Ulf Ryding
Olof Blivik (adjungerad§ 10)

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordf. valdes Ulf Ryding.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelseinternatet den 24-26 
augusti 2016 godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Genomgång av agenda för chefsmötet. Ett sent tillägg har 
tillkommit: Myndigheten för vård och omsorgsanalys som 
bl. a har som uppdrag att utvärdera ”Ordnat införande av 
nya läkemedel” kommer och informerar. De önskar feed-
back från infektionsprofessionen vad gäller utvärdering av 
införandet av de nya HCV-läkemedlen. 

SILF har genom ordföranden meddelat MSD bekymmer 
med avseende på att Cedax inte längre kommer att tillgo-
doses. MSD i Norden har besvarat. Förklaring har skickats 
ut till användarna.

Genom Torbjörn Norén har en förfrågan inkommit från 
den grupp som arbetar med att ta fram rekommendationer 
avseende infektioner orsakade av Clostridium difficile. Ar-
betet fortskrider, men man undrar nu om SILF kan stödja 
framtagandet ekonomiskt. Det gäller saker som språkkon-
troll, tryckning och revidering.

Beslutades att då dokumentet kommer att publiceras på 
infektion.net, som ett ”Andra rekommendationer framtag-
na i samarbete med SILF”, finns skäl att ge ett begränsat 
stöd, motsvarade vad som efterfrågas i Torbjörns mail.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden. Inget på denna punkt. 

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månson
Nr 4 av Infektionsläkaren är under utformande. Numret 

kommer bland annat att innehålla en sammanfattning från 
en utbildningsdag om MDR-TB, ”Nyheter inom mikrobio-
logi” ett inslag som planeras bli en stående punkt. Nr 1, 
2017 är under planering, och kommer att ha fokus på att 
det är 20 år sedan första numret av Infektionsläkaren ut-
gavs.

För övrigt fortsätter arbetet med uppdatering av layout-
en. I anslutning till detta diskuterades även värdet av att då 
ha en samstämmig uppdatering av hemsidans layout och 
logo. Göran Günther och Ulf Ryding informerade om avta-
let med Mediahuset. Detta löper ut 161231. Beslutades att 
styrelsen tar kontakt med Mediahuset för att få till ett möte 
avseende omförhandling innan avtalstiden går ut. 

§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Ag-
nar Bjarnason
Programgrupper: Agnar har kontaktat grupperna om de 
frågor som diskuterades vid förra styrelsemötet inklusive 
samstämmigt format av vårdprogrammen. Processen för 
rekryteringen kommer att diskuteras vid chefmötet. Proces-
sen kommer därefter att fortgå. Diskuterades även lämplig 
tidpunkt för att inrätta ytterligare en programgrupp, och 
vilken inriktning en sådan programgrupp skulle ha. Beslu-
tades att ta upp detta som en diskussionsfråga på chefmötet. 

Beslutades att formerna för nyrekrytering skall vara fär-
digt utformade innan årsmötet 2017.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK. Inget under 
denna punkt.

§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren 
Infektionsveckan: Olof Blivik informerade om hur mö-
tesplaneringen fortskrider. Mötets hemsida är under upp-
byggnad. Ett möte med industrin skall hållas den 28/10. 
Frukostseminarier kommer att hållas. Budgeten är under 
kontroll, man ser över om det är möjligt att sänka deltagar-
avgiften jämfört med tidigare år då nu mötet är tidsmässigt 
mer komprimerat än tidigare. En diskussion om begräns-
ning av antalet deltagare som bekostas av mötets budget 
fördes på initiativ av organisationskommittén, via Olof Bli-
vik. Vad gäller SILFs styrelse finns sedan tidigare beslut om 
att resa och boende bekostas av SILF. Däremot har delta-
garavgifterna belastat mötets budget. Vad gäller den lokala 
arrangören har man i Karlskrona diskuterat begränsningar 
så till vida att mötesbudgeten endast belastas med deltagar-
avgifter för organisationskommittén (för hela mötet), och 
därutöver ett 10-tal ”dagpass” att fördela mellan klinikernas 
medarbetare.

Beslutades stödja organisationskommitténs förslag om 
att mötets budget endast bekostar 2 personers kongressav-
gifter per föreningsstyrelse. Övriga styrelsemedlemmar bör 
belasta respektive förenings ekonomi. Styrelsen stödjer även 
kommitténs förslag om begränsningar i arrangörkliniker-
nas belastning på mötesbudgeten. Frågan tas upp vid nästa 
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samverkansmöte mellan arrangerande föreningar.
Justus Ström: SLS har nu beslutat om permutation av fon-
den så att hela fondens kapital kan användas, samt att SILF 
får tillåtelse att interimistisk, fram till SLS årsmöte, utse le-
damöter (se bilaga). Ulf Ryding kommer att undersöka hur 
mycket som finns att använda nu när vi kan använda hela 
kapitalet.

Beslutades att till ordinarie ledamöter i Justus Ström-kom-
mitteen utsågs Johan Westin (sammankallande), Gisela Otto 
och Ann-Sofi Duberg. Till suppleanter utsågs Britt-Marie 
Eriksson, Hans Norrgren och Marie Studahl. 
Beslutades att Justus Ström -talaren erbjuds samma förut-
sättningar som andra talare vad gäller boende, resa och kon-
ferensavgift. 
Remisser: Inga att besvara från SLS
En förfrågan från läkemedelsverket om representant från 
SILF till expertgrupp för framtagande av Behandlingsre-
kommendationer för behandling av UVI i öppen vård. I 
den föreslagna författarlistan för rekommendationens bak-
grundsdokumentation återfinns redan flertalet av de perso-
ner som ingår i SILFs programgruppen för urinvägsinfektio-
ner. Beslutades att utse Lars-Erik Olofsson, Östersund till 
SILFs representant.

§ 11
Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

Maria informerade om kommande kurser; HIV, Vårut-
bildningen om endokardit (27-29 mars). Förutsättningen 
för talarna till kurserna diskuterades. Förberedelsetid på be-
tald arbetstid kan behövas för de som ska medverka, beroen-
de på kursernas/symposiernas omfattning. Frågan skall lyftas 
på chefmötet. Huruvida några andra än SILFs medlemmar 
skall beredas plats vid SILFs kurser diskuterades. 

Beslutades att vid förfrågan erbjuda utrymme även för 
andra intresserade, i mån av plats, utifrån en prioriterings-
lista där t.ex. läkare från andra specialiteter och andra länder 
prioriteras.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
Nya medlemmar: Jonas Öberg, Helsingborg, Bodil Karls-
son, Kalmar, Linn Hermansson, Sahlgrenska sjukhuset/
Östra Göteborg, Tove Gustafsson, Danderyds sjukhus, Tor 
Härnqvist, Trollhättan och Elin Edman, Skövde. Beslutades 
anta ovanstående som nya medlemmar. Lokal för komman-
de chefmöten diskuterades. Beslutades att bordlägga frågan 
och utvärdera årets lokal vid kommande styrelsemöten.

§ 13 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
 
§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Anita Hällgren
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Ulf Ryding
Protokolljusterare
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Protokoll styrelsemöte
Organ
Telefonmöte Svenska Infektionsläkarföreningens Styrelse
 
Tid
2016-12-07 13:00-15:00
 
Plats
Telefonmöte
 
Deltagare
Göran Günther ordf 
Agnar Bjarnason 
Maria Furberg 
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Ulf Ryding 

§ 1 Ordförandens ärenden, Göran Günther
Föregående protokoll från den 20 oktober gicks igenom 
och godkändes. Agnar Bjarnason följer upp hur vi kan stöd-
ja Torbjörn Noréns arbete med en behandlingsrekommen-
dation för infektioner orsakade av Clostridium difficile. 

Utvärdering av Chefmötet: Styrelsen var nöjd med mö-
tet på Vår Gård och kan tänka sig att hålla nästa års möte 
på samma plats. Föreläsningsmaterial från chefmötet skall 
skickas ut till cheferna. Maria Furberg samlar in föreläsar-
nas presentationer.

Hur följer vi upp diskussionen kring ett Ledarskapspro-
gram för infektionsläkare? En central fråga är vem som skall 
stå för ekonomin. Magnus Hedenstierna bereder frågan ge-
nom att kontakta SRF och våra verksamhetschefer. Rapport 
till nästa styrelsemöte i januari. Frågan skall sedan kanske 
tas upp på årsmötet. 

Specialitetsföreningarnas representantskap: Göran Günt-
her rapporterade från mötet. Den viktigaste frågan var att 
Socialstyrelsen planerar en enkät för att inventera beho-
vet och utbudet av SK-kurser under 2017. Resurserna för 
SK-kurser är begränsade och det är viktigt att vi tänker till 
kring detta.

Nytt avtal med Mediahuset: Vi har fått ett förslag till nytt 
avtal med Mediahuset. Göran skicskar ut till styrelsen och 
frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

Inbjudan från sjukvårdsminister Gabriel Wikström 
till rundabordssamtal för att följa upp högnivåmötet om 
antimikrobiell resistens (AMR) i FN:s generalförsamling: 
Läkarsällskapet har bara en representant som skall repre-
sentera flera sektioner inom SLS inklusive SILF. RAFs ord-
förande Håkan Hanberger har föreslagits då han även kan 
representera SILF. Styrelsen är positiva det till det beslutet.

Remiss från Programråd Strama - Nationella rekommen-
dationer för behandling av samhällsförvärvade infektioner 
på sjukhus: Remissen har besvarats av Anita Hällgren som 

sammanställt synpunkter från styrelsen.
Förslag till nya Svenska Sepsisdefinitioner från Nationellt 

Konsensusmöte: Styrelsen ställer sig bakom dokumentet.
Ny SPUR inspektör: Ulf Törnebladh ställer upp som ny 

SPUR-inspektör för föreningen.
 
§ 2 Infektionsveckan 2017, Anita Hällgren
I nästa nummer av Infektionsläkaren kommer det att finnas 
ett call for abstracts till Infektionsveckan och information 
om registrering. 

Programet för Infektionsveckan är klart. På tisdagen 
finns en programpunkt för late breakers som vi inte har fyllt 
med innehåll ännu. Alla skall fundera på lämpliga ämnen.

Karlstad kommer att vara värd för Infektionsveckan 
och Mikrobiologiskt Vårmöte 2018 och har börjat plane-
ra för detta. Representanter för kliniken kommer att delta 
på mötet med IFIS och de mikrobiologiska föreningarna i 
Linköping på fredag. Anita Hällgren representerar SILF på 
mötet. En fråga som kommer att tas upp är om vi bör anlita 
samma kongressbyrå flera år i rad. Frågan är inte helt enkel 
och Anita får bevaka frågan och återrapportera till styrelsen.

§ 3 Arvode till externa föreläsare, Maria Furberg
Föreningens regler för ersättning till externa föreläsare be-
höver ses över då de inte ändrats på många år. Styrelsen 
diskuterade frågan men fattade inget beslut och frågan får 
tas upp igen framöver.
 
§ 4 Övriga frågor
Infektionsläkaren: Nästa nummer blir ett jubileumsnum-
mer eftersom tidningen firar 20 år. Flera jubileumsskriben-
ter har kontaktats och kommer att bidra med material till 
tidningen. Ytterligare personer som kan tänkas bidra inven-
terades.

Styrelseinternatet 2017: Ulf Ryding bokar Ombergs Tu-
risthotell för nästa års internat. Infektionskliniken i Karl-
stad bjuds in för att planera 2018 års Infektionsvecka och 
Mikrobiologiskt Vårmöte.
 

Göran Günther 
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare 

Protokoll



    Infekt ionsläkaren 1 · 17   51

Protokoll



     Infekt ionsläkaren 1 · 1752

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

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartan-
nat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. 
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga av-
kastning. Behörig att söka är infektionsläkare, specialist el-
ler läkare under specialistutbildning, samt annan personal 
på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom 
samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper 

som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot 
kvitto av erlagda kostnader.

Skriftlig ansökan med:
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt 
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/

konferensen (max en sida)

Ovanstående skall insändas till
Vetenskaplige sekreteraren: Anita Hällgren
epost: anita.hallgren@liu.se

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2017.

Utlysning av stipendium - Stiftelsen för
Göran Sterners resestipendiefond

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 22 000 kr. 

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendi-
et till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet 
är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibioti-
kafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträ-
den och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. 
Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete 
eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet 
för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibioti-
kaanvändning.

Nomineringar av lämpliga personer skickas till:
magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari 
2017.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och 
ett CV för den nominerade.

Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF

Utlysning av RAF-stipendiet 2017

Utlysning av stipendier
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Pfizerstipendiet 2017
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom områ-
det infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med 
Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipen-
dium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet 
syftar till att premiera icke disputerade medlemmar 
av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsk-
nings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektions-
området.

Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 
kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest upp-
gå till totalt 75 000 kr. 2016 års stipendiebelopp uppgår till 

totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarfören-
ingens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hall-
gren@liu.se, senast den 1 mars 2017.

 
Ansökan bör innehålla
1. Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikations-

lista, 
2. Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bak-

grund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse 
(sammanlagt max fem sidor). 

3. Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max 
en sida)

Övrig information
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen 
inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens styrelse. 
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarfören-
ingens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. 

Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet 
meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts. 
Stipendiatens eller stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman 
i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid 
nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte 
överklagas.

Anita Hällgren
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Avhandlingar

Avhandlingsreferat
Efter en i söder närmast vårlik julhelg har vintern 
anlänt detta nya år. I Skåne blir det inte mycket 
skidåkande och därmed inte snöskottningspro-
blem medan andra lyckligt lottade kan ägna sig 
åt vintersport på hemmaplan.

Influensa och RS har belastat våra akutmottagning-
ar under helgerna, Helsingborg har noterat ett all time 
high söktryck på akuten med 293 patienter under ett av 

julveckans dygn (normalt genomsnitt 190), där förutom 
luftvägsinfektioner även kräksjukan dominerat bland di-
agnoserna och sängplatserna saknats på avdelningarna. Ty-
värr har många blivit rejält sjuka trots influensavaccination 
denna säsong. 

Huruvida det immunologiska svaret varit otillräckligt 
kan man bara spekulera kring. Däremot har Johanna Karls-
son, infektionsläkare vid NÄL, Trollhättan, konstaterat att 
antikroppssvaret hos patienter med myelom, Waldenströms 
makroglobulinemi samt MGUS är nedsatt både naturligt 
och efter vaccination. 

Uppmätt antikroppssvar varierar dessutom med analys-
metod. Detta och mer därtill presenterar Johanna här ned-
an från avhandlingen framlagd och försvarad vid Göteborgs 
universitet den sjunde oktober 2016 med Kristoffer Strålin 
från Huddinge som opponent. 

Christine Wennerås har varit huvudhandledare med be-
näget bistånd av Harriet Hogevik och Björn Andréasson 
på arbetet med titel Infectious immunity and pneumococcal 
vaccine response in multiple myeloma and related disorders. 

Senare under hösten, den 2/12 försvarade Charlott Kjölv-
mark, infektionsläkare i Helsingborg, vid Lunds universitet 
sin avhandling med titeln Inflammatory mediators in the 
urine during infection and asymptomatic bacteriuria varvid 
Pontus Nauclér, Karolinska sjukhuset, var fakultetsoppo-
nent. Charlott har under Per Åkessons, Adam Linders och 
Lisa Påhlmans handledning som huvuddel i avhandlingen 
analyserat heparinbindande protein, HBP, i urin. 

Insamlande och centrifugering av urin på plats på äldre-
boende i nordvästra Skåne var en heroisk uppgift där några 
läkarstudenter bistod i det föga glamorösa arbetet. Resul-
taten visar att HBP utsöndras i urin vid urinvägsinfektion 
hos både barn och vuxna och är högre vid pyelonefrit än 
vid cystit. 

Dessvärre kan HBP nivån i urin inte särskilja asymto-
matisk bakteriuri från urinvägsinfektion. Letandet efter en 
bra markör som skiljer ett mycket vanligt tillstånd där vi 
vill avstå från antibiotikabehandling från en behandlings-
krävande infektion kan således fortsätta och sporra till nya 
forskningsinsatser. Båda dessa nyblivna vetenskapliga dok-
torer uttrycker önskan om att fortsätta med forskningsarbe-
te. Jag önskar er lycka till med framtida forskningsprojekt! 

För att kunna följa med infektionsforskningsfronten i 
Sverige hoppas jag att fler skickar sina avhandlingssamman-

fattningar till Infektionsläkaren. Med önskan om en skön 
vår, Cecilia Rydén.nfluensa och RS har belastat våra akut-
mottagningar under helgerna, Helsingborg har noterat ett 
all time high söktryck på akuten med 293 patienter under 
ett av julveckans dygn (normalt genomsnitt 190), där för-
utom luftvägsinfektioner även kräksjukan dominerat bland 
diagnoserna och sängplatserna saknats på avdelningarna. 
Tyvärr har många blivit rejält sjuka trots influensavaccina-
tion denna säsong. 

Huruvida det immunologiska svaret varit otillräckligt 
kan man bara spekulera kring. Däremot har Johanna Karls-
son, infektionsläkare vid NÄL, Trollhättan, konstaterat att 
antikroppssvaret hos patienter med myelom, Waldenströms 
makroglobulinemi samt MGUS är nedsatt både naturligt 
och efter vaccination. Uppmätt antikroppssvar varierar 
dessutom med analysmetod. 

Detta och mer därtill presenterar Johanna här nedan 
från avhandlingen framlagd och försvarad vid Göteborgs 
universitet den sjunde oktober 2016 med Kristoffer Strål-
in från Huddinge som opponent. Christine Wennerås har 
varit huvudhandledare med benäget bistånd av Harriet Ho-
gevik och Björn Andréasson på arbetet med titel Infectious 
immunity and pneumococcal vaccine response in multiple 
myeloma and related disorders. Senare under hösten, den 
2/12 försvarade Charlott Kjölvmark, infektionsläkare i Hel-
singborg, vid Lunds universitet sin avhandling med titeln 
Inflammatory mediators in the urine during infection and 
asymptomatic bacteriuria varvid Pontus Nauclér, Karolin-
ska sjukhuset, var fakultetsopponent. 

Charlott har under Per Åkessons, Adam Linders och Lisa 
Påhlmans handledning som huvuddel i avhandlingen ana-
lyserat heparinbindande protein, HBP, i urin. Insamlande 
och centrifugering av urin på plats på äldreboende i nord-
västra Skåne var en heroisk uppgift där några läkarstudenter 
bistod i det föga glamorösa arbetet. 

Resultaten visar att HBP utsöndras i urin vid urinvägs-
infektion hos både barn och vuxna och är högre vid pyelo-
nefrit än vid cystit. Dessvärre kan HBP nivån i urin inte 
särskilja asymtomatisk bakteriuri från urinvägsinfektion. 

Letandet efter en bra markör som skiljer ett mycket van-
ligt tillstånd där vi vill avstå från antibiotikabehandling från 
en behandlingskrävande infektion kan således fortsätta och 
sporra till nya forskningsinsatser. 

Båda dessa nyblivna vetenskapliga doktorer uttrycker 
önskan om att fortsätta med forskningsarbete. Jag önskar 
er lycka till med framtida forskningsprojekt! För att kunna 
följa med infektionsforskningsfronten i Sverige hoppas jag 
att fler skickar sina avhandlingssammanfattningar till Infek-
tionsläkaren. 

Önskar er alla en skön vår.

Cecilia Rydén
Redaktör för avhandlingar
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Avhandlingar

Inflammatory Mediators
in the Urine During Infection & Asymptomatic Bacteriuria

Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste 
bakteriella infektionerna hos barn och vuxna 
som leder till antibiotikabehandling och sjuk-
husvård, och en av de vanligaste bakomliggan-
de orsakerna till samhällsförvärvad sepsis.

Ökande antibiotikaresistens kräver mer restriktiv 
antibiotikaanvändning varför det är av yttersta 
vikt att diagnostiken av UVI är optimal. UVI är 

svårt att diagnosticera i vissa grupper, tex. hos små barn 
som ofta har ospecifika symptom vid UVI, äldre individer 
med nedsatt kognitiv förmåga och svårt att beskriva sina 
symtom, liksom kritiskt sjuka patienter med svår sepsis/
septisk chock. Ett stort bakomliggande problem i diagnos-
tiken av UVI är att bakterier i urinen i sig inte betyder att 
man har en UVI. Flera studier har visat att asymtomatisk 
bakteriuri (ABU) inte ökar morbiditet eller mortalitet, kan 
till och med vara skyddande mot UVI, utom hos gravida 
kvinnor och personer som ska genomgå kirurgiska ingrepp 
i urinvägarna. ABU är mycket vanligt hos äldre, 20-50% 
av personer över 80 års ålder som bor på äldreboenden har 
ABU. Nedsatt kognitiv förmåga i form av demenssjukdom 
kan bidra till att det är svårt att bedöma om symtom från 
urinvägarna föreligger. Flera studier har visat att denna po-
pulation ofta behandlas med antibiotika utan säkerställd 
infektion, vilket innebär negativa konsekvenser med ökad 
frekvens av Clostridium difficile orsakad enterit samt ökad 
risk för antibiotikaresistensutveckling.

De fyra olika delarbetena i avhandlingen går ut på att 
utvärdera neutrofil-, och urotelcellsderiverade proteiner 
och peptider i urinen, som kan användas i diagnostiken vid 
UVI. 

I delarbete 1-3 studerade vi det neutrofilderiverade pro-
teinet heparin-bindande protein (HBP) som biomarkör för 
UVI. HBP har tidigare studerats som biomarkör för bakte-
riella infektioner i plasma vid sepsis, i likvor vid meningit 
och i huden vid erysipelas. Föregående studieresultat har 
visat att HBP är förhöjt i olika kroppsvätskor/vävnader vid 
bakteriella infektioner. Interleukin-6 är sedan tidigare väl-
studerat som biomarkör i urin för UVI, och ingick i samtli-
ga tre studier för jämförelse av den diagnostiska prestandan 
för HBP.

I delarbete 1 studerade vi HBP som biomarkör för UVI 
hos barn i en mindre pilotstudie. Nivåerna av HBP i urin 
var signifikant högre hos barn med UVI jämfört med nivå-
erna både hos friska kontroller, hos barn med feber av an-
nan orsak än UVI och hos barn utan feber men med andra 
diagnoser än UVI. 

I delarbete 2 studerade vi HBP som biomarkör för UVI 
hos vuxna. Vi inkluderade 365 patienter från två olika vård-
centraler och två olika akutmottagningar samt 25 kontrol-

ler. HBP var signifikant förhöjt i urin vid UVI jämfört med 
urin från de som hade en annan diagnos än UVI, liksom 
hos friska kontroller. HBP var även signifikant förhöjt hos 
patienter med pyelonefrit jämfört med patienter med cystit. 
HBP var mer specifikt än indirekt detektion av leukocyter 
i urinen, med leukocytesteras. Ett intressant fynd var bland 
annat att av de 143 patienterna som visade sig ha en annan 
diagnos än UVI (njurstensanfall, blåssten, pneumoni, in-
kontinens), hade 23% en positiv urinodling, 26% hade ≥2+ 
på urinstickan för leukocytesteras, men endast 11% hade 
ett falskt positivt HBP värde. Hos 23% av patienter som 
satts in på antibiotika på misstanke om UVI på vårdcentral 
hade inte verifierbar UVI. 

I delarbete 3 studerade vi närmare hur specifikt HBP var 
för UVI då vi jämförde HBP nivåer i urin både från patien-
ter med cystit och pyelonefrit med HBP nivåer i urin från 
individer med ABU. Även om vi hade tillgång till 7 olika 
äldreboenden med 484 individer, kunde endast 145 inklu-
deras i studien, då majoriteten hade alltför nedsatt kognitiv 
förmåga till följd framförallt av demenssjukdom. Alla in-
dividerna intervjuades avseende UVI och inkontinenssym-
tom och skulle också kunna lämna samtycke till inklusion 
i studien. Urinproverna från individer med ABU utgjordes 
av 38 mittstråleprover och 7 kateterprover. HBP nivåerna 
var signifikant högre hos de personer med UVI och ABU 
jämfört med de som saknade bakterieväxt i urinodlingen. 
HBP nivåerna var högre hos dem med UVI jämfört med 
ABU. Sensitiviteten för HBP för UVI var hög men tyvärr 
inte särskilt specifik (96% sensitivitet och 33% specificitet). 
Däremot visade vi att interleukin-6 kunde skilja pyelonefrit 
från ABU (80% sensitivitet och 82% specificitet). 

I delarbete 4 studerade vi de antimikrobiella peptiderna 
human-beta defensin 1-3 (HBD-1-3) och Ribonuclase7 
(RNase 7) i urin vilka utsöndras av urotelceller, det vill säga 
urinblåsa, urinledare och njurar. Nivåerna av RNase 7 och 
HBD-1 var förhöjda vid cystit och pyelonefrit jämfört med 
vid ABU. Urinnivåerna av HBD-2 var också förhöjda vid 
pyelonefrit jämfört med ABU. Escherichia coli i urin från 
patienter med UVI var känsligare för de antimikrobiel-
la peptiderna HBD-2, HBD-3 och RNase 7 jämfört med 
bakterier i urin från individer med ABU. 

Lite om mig själv: Charlott Kjölvmark
Min läkarbana började lite krokigt då jag först var övertygad 
om att jag skulle bli veterinär. Men efter att ha praktiserat 
ett år dygnet runt 7 dagar i veckan med en distriktsveteri-
när, jobbat extra hos en bonde med grisproduktion och läst 
ett halvår på veterinärprogrammet i Uppsala så bytte jag till 
läkarbanan. Jag insåg att jag var mer intresserad av männ-
iskan bakom djuret än själva djuret. 

Jag tog läkarexamen 2003 i Uppsala, gjorde AT-tjänst på 
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Ryhov i Jönköping, innan jag landade på infektionsenheten 
i Helsingborg där jag har gjort min ST-utbildning. Jag kom 
i kontakt med mina handledare i samband med att jag gick 
en kurs i grundläggande forskningsmetodik och samtidigt 
randade mig på barnkliniken, vilket resulterade i en första 
artikel. 

Och på den vägen är det. Forskningen har varvats med 
kliniskt arbete, amanuensarbete för läkarutbildningen, sche-
maläggning för läkargruppen på kliniken. Att forska har 
varit en av de roligaste, mest utmanande och stimulerande 
sysselsättningarna jag har gjort i mitt yrkesliv. Jag vill tillägga 
att jag trivs väldigt bra som infektionsläkare i Helsingborg! 

Favoritmat
Allt som är lagat med kärlek och omtanke, (dock inte lever, 
fårtestiklar eller ostron).

Drömmer om
(förutom fred på jorden, ökad humanism internationellt, 
ökat ansvar för miljön, stabilitet inom sjukvården med bland 
annat fler vårdplatser, stabilitet inom skola och äldreomsorg, 
god hälsa och välgång för familj och vänner) gröna fingrar 
som resulterar i en prunkande trädgård, där allt överlever.

Alternativ yrkesbana
Kriminolog tror jag. Jag gillar detektivarbete.

Metod för att bibehålla god kondition
Springa i trappor, efter barnen och i skogen.

Förutsättning för välmående
Sömn, tid för reflektion (skogspromenader) och utmaningar. 

Vackraste ord
Have (trädgård på danska).

Uppskattar
Omtanke, förtroende, engagemang och ärlighet. 

Charlott Kjölvmark

Charlott Kjölvmark

Avhandlingar
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Infectious immunity
and pneumococcal vaccin responses in multiple myeloma

Författare: Johanna Karlsson

Klinik: Infektionskliniken, Näl, Trollhättan

Huvudhandledare: Christine Wennerås

Bihandledare: Harriet Hogevik, Björn Andréasson

Tidpunkt för disputation: 7 oktober 2016

Opponent: Kristoffer Strålin, Infektionskliniken,
Huddinge

Ingående delarbeten
1. Karlsson J, Andréasson B, Kondori N, Erman E, Riesbeck 

K, Hogevik H, Wennerås C. Comparative study of immune 
status to infectious agents in elderly patients with multiple 
myeloma, Waldenstrom’s macroglobulinemia, and monoclo-
nal gammopathy of undetermined significance. Clin Vaccine 
Immunol 2011;18(6):969-977.

2. Karlsson J, Hogevik H, Andersson K, Roshani L, Andréasson 
B, Wennerås C. Pneumococcal vaccine responses in elderly 
patients with multiple myeloma, Waldenstrom’s macroglo-
bulinemia, and monoclonal gammopathy of undetermined 
significance. Trials Vaccinol 2013;2:31-38.

3. Karlsson J, Roalfe L, Hogevik H, Zancolli M, Andréasson 
B, Goldblatt D, Wennerås C. Poor correlation between 
pneumococcal IgG and IgM titers and opsonophagocytic 
activity in vaccinated patients with multiple myeloma and 
Waldenstrom’s macroglobulinemia. Clin Vaccine Immunol 
2016; 23(4):379-385.

4. Karlsson J, Blimark C, Hogevik H, Wennerås C, Andréasson 
B. Respiratory viruses in multiple myeloma: A single-center 
epidemiological study. In manuscript. 

Lite om mig själv
Jag är uppväxt i Uppsala, där jag också gick läkarutbildning-
en. Jag påbörjade min AT i Gävle men bytte till Uddevalla 
för en utflykt till västkusten och för närheten till sommar-
stället på Orust. Denna utflykt varar än så här 15 år sena-
re, men jag bor sedan många år i Göteborg. Efter vikariat 
och velande mellan hematologen, barnmedicin och infek-
tion beslöt jag mig för det sistnämnda. Jag gjorde min ST 
i NU-sjukvården, dvs till en början i Uddevalla men efter 
flytt av kliniken på NÄL i Trollhättan där jag är specialist 
sedan 2009. Jag sysslar mycket med patienter med primär 
och sekundär immunbrist och mitt forskningsämne blev 
en hybrid mellan hematologi, infektion och immunologi. 
Jag blev antagen som doktorand vid Göteborgs universitet 
2007, har forskat på oregelbunden deltid och fått två poj-
kar under åren fram till disputation. Planerar att fortsätta 
forskningen i Göteborg parallellt med kliniskt arbete. Fri-
tiden ägnar jag helst åt musik - sjunger i kören Vocal Art 

Ensemble i Göteborg - och när jag hinner åt att springa och 
åka skidor.

Bakgrund
Multipelt myelom, Waldenströms makroglobulinemi och 
monoklonal gammopati av oklar signifikans, MGUS, är 
tillstånd som drabbar immunförsvarets B-celler på olika 
utvecklingsstadier. Myelom är efter lymfom den vanligas-
te blodmaligniteten (incidens 6:100 000 invånare och år) 
medan Waldenströms makroglobulinemi (WM) är en be-
tydligt ovanligare fågel (incidens 4:1 000 000). Båda till-
stånden har en medianålder vid diagnos kring 70 år. MGUS 
påvisas hos ca 3% av befolkningen över 50 år och ökar med 
stigande ålder. Maligniseringsgraden är ca 1% per år men 
påverkas av bland annat M-komponenttyp (IgA och IgM 
högre risk än IgG) och storlek. Infektionskänsligheten 
hos dessa patienter är i första hand kopplad till sekundär 
hypogammaglobulinemi men också till förändringar i det 
cellulära immunförsvaret. Infektioner har visat sig stå för 
45% av tidiga dödsfall hos myelompatienter, och en kraf-

Johanna Karlsson

Avhandlingar
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tigt ökad risk för såväl bakteriella som virusorsakade infek-
tioner har beskrivits. Gramnegativa bakterier, S aureus och 
kapslade bakterier som pneumokocker är de vanligaste pa-
togenerna med en upp till 150-faldigt ökad risk för invasiv 
pneumokockinfektion hos myelompatienter. Även vid WM 
och MGUS föreligger en ökad incidens av och dödlighet i 
bakteriella infektioner. 

Målet med detta avhandlingsarbete var att studera in-
fektionskänslighet för specifika smittämnen och pneumo-
kockvaccinationssvar hos äldre patienter med ovan nämnda 
diagnoser samt förekomst av luftvägsvirus vid respiratoriska 
infektioner hos patienter med myelom.

Arbeten
I det första delarbetet undersöktes bakgrundsnivåer av 
antikroppar mot ett stort antal smittämnen hos patien-
ter > 60 år med myelom, WM och MGUS jämfört med 
en åldersmatchad kontrollgrupp. Vi fann påtagligt sänkta 
antikroppsnivåer inom alla tre sjukdomsgrupperna för bl a 
pneumokocker, stafylokockantigen, svampantigen och va-
ricella zoster. 32% av myelompatienterna och 25% av pa-
tienter med WM hade antikroppsnivåer mot varicella zoster 
under vedertagen gräns för skyddande immunitet, något att 
beakta vid eventuell acyklovirprofylax. I gengäld sågs bibe-
hållna och höga antikroppsnivåer mot flertalet övriga virus 
liksom mot H influenzae typ b, där nyttan av vaccination 
kan ifrågasättas också med tanke på flockimmunitet och 
minskande incidens i samhället av kapslade hemofilusstam-
mar.

Det andra delarbetet beskriver vaccinationssvar mot pneu- 
mokocker hos samma patientgrupper. Patienterna randomi-
serades till en dos av antingen det 23-valenta polysackarid-
vaccinet (PPV) eller det 7-valenta konjugatvaccinet (PCV7). 
Antikroppssvar analyserades dels med serotypspecifik ELISA, 
dels med en funktionell antikroppsanalys, opsonofagocytos 
(OPA), som mäter hur väl patientens serum avdödar pneu-
mokockerna. Vi fann påtagligt nedsatt vaccinationssvar hos 
myelompatienterna med signifikant titerstegring för bara 1 
av 7 med ELISA undersökta serotyper, för 1 av 2 med OPA. 
Ett försämrat vaccinationssvar sågs även vid WM och också 
MGUS, där patienterna nog ofta betraktas som immunolo-
giskt ”friska” eftersom deras grundtillstånd inte är malignt. 
Vi kunde inte påvisa någon skillnad mellan vaccintyperna i 
någon av de undersökta grupperna inklusive kontrollgrup-
pen, med invändningen att även konjugatvaccinet var givet i 
singeldos. Samma resultat har dock tidigare beskrivits i flera 
studier av äldre personer där man gett upprepade doser av 
det konjugerade vaccinet. I nuläget rekommenderar vi att 
man, med tanke på immunologisk profil hos vaccinerna och 
serotypskifte i samhället efter införandet av allmän barn-
vaccination mot pneumokocker, ger våra sjukdomsgrupper, 
åtminstone myelom- och WM-patienter, båda vaccinsorter. 
Evidens för fler än en dos av konjugatvaccinet finns inte an-
nat än för allogentransplanterade patienter.

I det tredje delarbetet har vi undersökt överensstämmel-
sen mellan serotypspecifik ELISA och OPA för utvärdering 
av pneumokockvaccinationssvar i samma patientgrupper. 
Upprinnelsen till detta var att vi i delarbete 2 fick oväntat 
höga IgG-titrar hos vissa av patienterna framför allt i my-
elomgruppen. I korrelationsanalyser för fyra pneumokock-
serotyper sågs fin överensstämmelse mellan analysmetoderna 

i kontrollgruppen och hos MGUS-patienterna till skillnad 
från myelompatienterna där ingen korrelation förelåg. Våra 
data inger misstanke om att antikroppsmätning med ELI-
SA-teknik överskattar immunskyddet mot pneumokocker 
hos en del av dessa patienter, vilket förstås är av stor vikt vid 
utvärdering av vaccinationssvaret. En av sannolikt många 
förklaringar kan vara att M-komponenten korsreagerar med 
de pneumokockspecifika antikropparna i ELISAn. I den 
mån OPA finns tillgänglig är metoden att föredra hos pa-
tienter med B-cellsmaligniteter.

Det fjärde delarbetet ägnas enbart åt myelompatienter där 
vi retrospektivt undersökt förekomst av luftvägsvirus hos pa-
tienter med respiratoriska symtom, och eventuell koppling 
till faktorer som ålder, sjukdomsaktivitet, sjukhusvård och 
dödlighet. Av samtliga luftvägsvirusanalyser mellan 2005 
och 2013 (företrädesvis multiplex PCR) hos dessa patienter 
var totalt 42% av proverna var positiva för luftvägsvirus med 
högst förekomst av rhinovirus, influensavirus och RS-virus. 
Patienter med minst ett positivt test var yngre, hade kor-
tare sjukdomsduration och var i högre utsträckning auto-
logt stamcellstransplanterade än patienter med negativt test. 
Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
beträffande sjukhusvård och dödlighet med invändningen 
att studiematerialet var relativt litet. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis belyser detta doktorandprojekt ett 
försämrat antikroppsmedierat immunskydd och ett tydligt 
nedsatt pneumokockvaccinationssvar hos patienter med så-
väl myelom som WM och MGUS. Vi har funnit att anti-
kroppsmätning med ELISA kan ge missvisande resultat vid 
utvärdering av pneumokockvaccination hos patienter med 
B-cellsmaligniteter.

Johanna Karlsson

Avhandlingar
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Krönika

Clinamen
Vi befinner oss i kaos, där förutsättningarna stän-
digt ändras. Trots det finns det ändå någon slags 
riktning vi lever våra liv. Åter figurerar Lucretius 
i dessa spalter. När en atom plötsligt ändrar rikt-
ning kallade han det ”clinamen”.

Det får hänga med i denna krönika som beteckning 
på dessa snabba och oväntade kast. Några av de öv-
riga djupsinnigheter han präntade ner, innan han 

tröttnade och kastade sig mot ett svärd, finns att läsa i en 
tidigare krönika i ”Infektionsläkaren”. 

Sport är märkligt och jag har aldrig förstått det. Kan-
ske för att jag blev uttagen sist i skollaget i fotboll - efter 
tjejerna. Inte nog med att idrottsmän är repetitiva när de 
plockar en centimeter eller en hundradel här eller där. Det 
fuskas, några gråter i TV och samtidigt tjänar vissa hur 
mycket stålar som helst. En hälsena eller en sträckning i en 
ljumske rapporteras som om Jorden skall gå under. Över-
gångssumman för en känd fotbollsspelare, i nivåer som dri-
ver ett sjukhus under ett år eller utrotar mässlingen från en 
världsdel, rapporteras både i nyheterna och i sportnyheter-

na. Då bränner jag ett relä. Försvarstalet som de upprepar, 
med dårars envishet, att elitidrott gynnar ungdomsidrotten 
är bara skitsnack. Vårt behov av gladiatorer och pengar är 
omättligt. Satt i relation skulle det inte förvåna mig om det 
monetära förhållandet ungdomsidrott:elitidrott är 1:1000 
000. Minst. 

Sällan upplever sportfånarna något verkligt innovativt, 
en ny riktning eller om ni vill ett clinamen. Förutom Jan 
Boklöv. Få kommer ihåg honom, utom en och annan back-
hoppningskonnässör. Han flög som en skadskjuten gås. 
Tränad i Örnsköldsvik vinklade han en dag skidorna som 
ett V och flög långt, mycket långt. Det han förlorade i stil-
poäng fick han igen i meter. Idag seglar alla backhoppare 
ner á la Boklöv. När jag ändå är inne på sport går det inte 
att komma runt Richard Fosbury som 1968 hoppade med 
ryggen mot ribban. Vilken succé. Men fick han verkligen 
göra så och var det sportsligt? Karln tänkte för tusan, vil-
ket är ett sällsynt fenomen inom religion, idrott och bland 
sportjournalister.

Det närmaste ett clinamen jag själv upplevt i närtid var 
på Akademiska sjukhuset . På senvintern, efter att influen-
sa-hammaren , RS-lien och calici-släggan stökat om bland 
åldringarna kom ett påbud att infektion skulle få fler vård-
platser. En riktningsförändring var det, värd att nämnas i 
framtida annaler. En annan händelse, närmast ett clinamen, 
var när en tidigare medlem i denna förening, numera på 
SKL, kom på att primärvård är bra och att en utbyggd pri-
märvård är det bästa skyddet mot överbelastade sjukhus. 
Nu var det plötsligt en nyhet, även om undertecknad fick 
ta emot priset ”årets allmänläkarvän” för precis samma sak 
fem år tidigare. Då kallades jag förrädare av sjukhusspecia-
listerna, medan vår vän från SKL höjdes till skyarna för att 
plötsligt tänkt en ny tanke. Bitter? Inte jag inte. 

Även om upptäckten av antibiotika var närmast slump-
mässig så var effekterna ett clinamen. Sjukvården tog en 
helt ny riktning. Under senare tid har det blivit uppenbart 
att vi inte varit denna upptäckt trogen. Istället har vi bränt 
skeppet på allehanda knasigheter som djuruppfödning men 
även ett galet användande inom sjukvård både i Sverige, 
men framförallt utomlands. Det är idag en direkt raritet att 
få en dragning av en läkemedelsrepresentant om antibiotika 
och närmast en ”cosmic mindfucker” att träffa någon som 
presenterar introduktionen av ett konceptuellt nytt antibio-
tika. Skulle det hända tror jag att jag tar till lipen.

De som pysslar med HIV och Hepatit C har det bättre 
förspänt. Utan att gå in närmare på ämnet är det närmast 
en revolution de varit med om. Men utan att förstå att även 
denna del av infektionsmedicinen styrs av evolutionen är 
kortsiktigt och räcker oftast inte längre än näsan. 

Allt underbart har ett slut och denna krönika är min sis-
ta. Därför vill jag skicka några ord på vägen till yngre kolle-
gor. ”Allt kommer och går men infektionerna består”. Ajö.

Björn Olsen
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Kongresskalender
Vaccinationer och reseprofylax
20-24 mars
Eskilstuna
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

Infektionsläkarföreningens vårutbildning: 
Endokardit
27-29 mars
Torekov 
www.infektion.net

6th Nordic Conference of HIV and Hepatitis
Drug Resistance and Treatment Strategies
24 april 
Uppsala
www.medsci.uu.se/nordhivheptconf2017 

ECCMID 
22-25 april
Wien, Österrike
www.eccmid.org/

Livshotande infektioner 
24-25 april
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

Antiviral behandling och monitorering samt
diagnostik vid HIV, hepatit B och C virus
infektion
8-11 maj
Uppsala
www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
16-19 maj
Karlskrona 
www.infektion.net

ESCMID Postgraduate Education Course.:
Sepsis 2017: From Pathogenesis to Treatment
1-3 juni 
Amsterdam, Nederländerna
https://escmid.pulselinks.com/event/12619

ASM Microbe
1-5 juni
New Orleans, USA
www.asm.org/index.php/asm-microbe-2017

ESCMID Postgraduate Education Course:
Update on Infections Associated with Orthope-
dic Implants: Diagnosis and Management
7-9 juni 
Pamplona, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/12708

ESCMID Postgraduate Education Course:
Viral Infections in Immunocompromised
Patients
8-9 juni 
Bratislava, Slovakien
https://escmid.pulselinks.com/event/13402

ISCVID
22-24 juni 
Dublin, Irland
www.endocarditis.org

16th ESCMID summer school
1-8 juli
Borstel, Tyskland
https://escmid.pulselinks.com/event/13862

34th NSCMID
31 aug – 3 sept
Tórshavn, Färöarna 
www.nscmid2017.com/

ESCMID Postgraduate Education Course: 
Antimicrobial Stewardship: Principles and
Practice
4-6 okt
Istanbul, Turkiet

Kalender

Nya medlemmar:

Jakob Hjertman ST-läkare, Helsingborg
Magnus Tufvesson ST-läkare, Karlskrona
Johan Segerstedt ST-läkare Sunderby sjukhus
Malin Hägglund ST-läkare Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Tomas Gustafsson ST-läkare, Sunderby sjukhus
Maria Nygren ST-läkare, Akademiska sjukhuset Uppsala
Johan Ljungberg ST-läkare, Halmstad
Olof Hertting bitr Överläkare, Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Stockholm
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