
Nr 2 · 2015 · Volym 19

Program och Abstracts
Infektionsveckan i Östersund

Mycket nytt på Stramafronten





Tiden flyger, i vanlig ordning, och den fylls av många intressanta upp-
drag och kontakter, men också av bekymmer för vår anrika förening. 
Jag återkommer till detta. Infektionsveckan i Östersund närmar sig 

med stormsteg och jag vågar utlova ett spännande och fullmatat program. Hög 
tid att anmäla sig, om det inte redan är gjort -gör det nu! 

Från Specialistföreningarnas representantskap i mars kan berättas att de na-
tionella kvalitetsregistren togs upp. Inventeringen visade att det totalt finns 
105 register, däribland våra egna och vi står oss bra i förhållande till de para-
metrar man studerat, t ex. om föreningen utser registerhållare, om föreningen 
kan styra registrets inriktning och om data används i lokalt förbättringsarbete. 
Data ägs nationellt och ska vara tillgängliga för forskargrupper förutsatt att det 
regelverk vi har i föreningen följs. Ny lagstiftning är på gång på EU-nivå och 
även nationellt. Regeringen vill ha fortsatt registerforskning i Sverige, men juri-
diska problem finns kring informerat samtycke. På tal om EU så är ett direktiv 
angående integritetsfrågor inom IT-behandling av patientdata på gång, som 
kan komma att påverka den framgångsrika och unika registerforskning vi har i 
Sverige. Sista ordet förefaller inte vara sagt.

Bland för föreningens andra aktuella ämnen ligger fokus som tidigare på 
fortbildningsfrågor, där vi liksom andra specialitetsföreningar måste ta fram 
en fungerande metod att säkra vår kompetens med kommande EU-direktiv 
i ryggen. Det handlar givetvis inte enbart om det formella utan även att fort-
bildningen ska vara bra och meningsfull. Regeringen förväntas komma med 
en proposition till sommaren. Frågan är komplicerad och Läkarförbundet har 
kontaktat specialitetsföreningarna för en översyn, som vi i skrivande stund inte 
riktigt vet vad det kommer att innebära.

 Uppgraderingen av vårt dokument ”Infektionssjukvård -Uppdrag och fram-
tid”, som vi arbetat med under året, är också på gång. Tyvärr, måste jag i sam-
manhanget framtid ta upp den bekymmersamma situation som tycks ha upp-
stått. Det rör sig om valberedningen problem att rekrytera till förtroendeposter 
i SILF. Jag tror verkligen inte att det rör sig om ointresse för specialitetens fram-
tid, utan bland många samverkande faktorer kanske om ett uttryck för hög 
belastning och åtföljande tidsbrist hos våra medlemmar. Helt förståeligt, men 
inte desto mindre ett hot mot vår överlevnad som organisation. Föreningen 
har en viktig roll i sjukvårdssverige och internationellt. Förutom att ta till vara 
våra intressen rent allmänt och hantera frågor som specialistutbildning och vär-
na specialitetens oberoende och fortlevnad, även att driva utvecklingen inom 
ämnet infektionssjukdomar och att opinionsbilda. Dit hör också att vara re-
missinstans för förändringsarbete i sjukvårdssverige och utveckla forskning och 
utbildning. Vidare kan nämnas föreningens kvalitetsregister, som jag tog upp 
ovan, införandet av 10-punktsprogrammet i hela 
landet, producera vår uppskattade tidning Infek-
tionsläkaren och mycket mer. Visst är arbetet till 
stor del ideellt, men ger också mycket tillbaka, 
inte minst genom all kontakt med infektionskol-
legor i hela landet och kollegor inom andra spe-
cialiteter. Det är inte betungande, det utvecklar, 
lär och stimulerar. För att slutligen travestera ett 
känt uttryck: Fråga inte vad föreningen kan göra 
för dig, utan vad du kan göra för föreningen och 
infektionsspecialiteten. Jag vägrar tro att intres-
set inte finns och SILF är ju ingenting utan dess 
medlemmar. 

Göran Günther
ordförande

Vänner, kollegor och
medlemmar!
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  STRAMA

Mycket nytt på Stramafronten
Erfarenheter har lärt oss att fram-
gångsrika verksamheter arbetar lång- 
siktigt och mot ett tydligt mål. På 
många sätt stämmer detta väl in på 
det tvärprofessionella arbetet inom 
Strama mot utvecklande av antibioti-
karesistens. Initiativet kom från nå- 
gra klarsynta svenska entusiaster i 
mitten på 90-talet.

Kärnan i Strama är och har alltid 
varit de lokala gruppernas verk-
samhetsnära arbete med god en 

samverkan mellan de berörda kompeten-
serna inom infektionsområdet och med 
nationella myndigheter. Får några år sedan 
bildade även tandläkarna och apotekarna 
ett eget Stramanätverk och på årets Stra-
madag ska landstingens kommunikatörer 
forma ett liknande. 

Infektionsläkares kompetens och enga-
gemang har varit och är fortsättningsvis 
centralt för fortsatt framgång. Den svens-
ka modellen står som förebild när man nu 
i många länder försöker ta tag i sin ofta 
svåra resistenssituation

I den här artikeln beskriver jag viktiga 
nyheter för Strama organisationen na-
tionellt och vidare utmaningen med att 

fortsätta arbeta för att innehållet och an-
demeningen med 10-punktsprogrammet 
blir en integrerad del i sjukvårdens kärn-
verksamhet

På den nationella nivån sker det flera or-
ganisatoriska förändringar under 2015 med 
inrättandet av två nya grupper (se fig 1). 

Strama NSK
Nationell samverkansgrupp för kunskaps-
styrning, NSK, startades 2008 utifrån ett 
statligt initiativ för att öka samverkan mel-
lan myndigheter, vårdgivare och kommu-
nernas sociala verksamheter avseende in-
förande och spridning av ny kunskap och 
metoder. Arbetet har en bred förankring 
med flera aktörer bakom sig; hälso- och 
sjukvårdsregioner, SKL, Socialstyrelsen, 
SBU, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälso- 
myndigheten, Svenska Läkaresällskapet 
och Svensk sjuksköterskeförening. Över-
gripande mål är:
• En kunskapsbaserad och mer jämlik 

hälso- och sjukvård och socialvård
• En snabbare och mer likvärdig till-

gång till nya effektiva läkemedel
• Effektivare resursutnyttjande
• Förbättrat samarbete och samordning 

nationellt, regionalt och lokalt

I mars i år beslutade NSK:s regiongrupp 
att inrätta en nationell kompetensgrupp 
för Strama. Norra regionen är värd för 
gruppen och skapar nu en kanslifunktion 
med en processledare på 50%.  De sex sjuk- 
vårdregionerna har själva utsett 13 leda-
möter. 

Det första mötet är planerat till början 
av juni månad och ledamöterna för 2015/ 
2016 är:
Ordförande:
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, VLL 
Smittskyddsläkarföreningen:
Lars Blad, bitr. smittskyddsläkare, LVN 
Mikrobiologi:
Christina Åhrén, VGR
Allmänmedicin:
Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare VGR, 
Infektionssjukdomar:
Thomas Tängdén, infektionsläkare, LUL
Barnläkare:
Mattias Eknefelt, Region Jönköping
Mats Erntell, smittskyddsläkare, Region 
Halland, representant för södra sjukvårds-
regionen
RAF Ordförande:
Håkan Hanberger, professor infektion, Reg- 
ion Östergötland
Vårdhygiensjuksköterska:
Annethe Thegel, Region Örebro län
Apotekare:
Annika Hahlin, SLL
MAS: 
Hans Fredlund, ordförande Strama-nätver-
ket, smittskyddsläkare, Region Örebro län 
Anders Johansson, vårdhygieniker och in-
fektionsläkare, VLL, Representant i euro-
peiska arbetsgruppen för vårdhygien inom 
ESCMID (namn tillkommer).

Strama blir via kompetensgruppen yt-
terligare integrerat i landstingens och regi-
onernas kärnverksamhet. Arbetet medför 
att en nationell struktur för kunskapsba-
serad vård, erfarenhetsutbyte och lärande 
fördjupas. Strama är ju inget projekt utan 
en metod för förbättringsarbete för att sä-
kerställa möjligheterna till en god och sä-
ker sjukvård både nu och i framtiden. Det 
fortsatta arbetet ska ske i nära samarbete 
med de lokala Stramagrupperna och Folk-
hälsomyndigheten. 

Under det första verksamhetsåret ska 
kompetensgruppen stödja de lokala Stra-
magrupperna i ett arbete att skriva verk-

Folkhälsomyndighetens 
samverkansgrupp för  
stramafrågor 
 

NSK-Region 
Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning 
 

Strama –NSK 
Norra regionen är värd för 
kompetensgruppen  
Styrgrupp med 13 personer från de 
sex sjukvårdsregionerna  
Kansli med processledare 50% 

21 lokala Stramagrupper 
 
 

-nätverket 

Folkhälsomyndigheten 
 

Figur 1



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 15 3

  STRAMA

samhetsplaner baserade på modellen för 
kunskapsstyrning. Andra prioriterade om- 
råden kommer att vara en nystart för hem- 
sidan Strama.se, att stödja fortsatt utveck-
ling av Infektionsverktyget och att verka 
för att alla lokala Stramagrupper får till-
räckliga resurser för att kunna bedriva en 
bra verksamhet. Idag är det några lands-
ting som inte har tilldelat Strama någon 
budget alls.

Folkhälsomyndighetens samverkans- 
grupp för Stramafrågor 
I februari hölls första mötet för Folkhäl-
somyndighetens samverkansgrupp för Strama- 
frågor som ersätter det tidigare Stramarå-
det. Myndigheten har efter nomineringar 
tillsatt de 14 ledamöterna med följande 
fördelning. Stramanätverket: 5 ledamöter, 
ordförande och ytterligare fyra som speg-
lar organisationens olika kompetenser; 
Tandvårdsstrama: 1 ledamot; Svensk För-
ening för Vårdhygien: Läkarsektionen 1 
ledamot, Hygiensjuksköterskesektionen 1 
ledamot; Föreningen för Medicinsk Mik-
robiologi: 1 ledamot med bakteriologisk 
kompetens; Infektionsläkarföreningen: 
1 ledamot; Svensk förening för allmän-
medicin: 2 ledamöter; Smittskyddsläkar-
föreningen: 1 ledamot; Referensgruppen 
för Antibiotikafrågor (RAF): 1 ledamot.  
Sammankallande för gruppen är Johan 
Struwe på Folkhälsomyndigheten.

Infektionsläkarföreningens representant 
är Jesper Ericsson, Infektion på Danderyds 
sjukhus

Folkhälsomyndigheten beskriver upp-
draget för samverkansgruppen så här:

”Gruppen skall fungera som en dialog-
grupp för att förmedla intressentperspekti-
vet till Folkhälsomyndigheten samt främja 
den lokala förankringen av myndighetens 
arbete. Tillsammans med de operativa en-
heter vid myndigheten som arbetar med 
frågor som rör fortsatt tillgång till effektiv 
antibiotika samt antibiotikaresistens ska 
gruppen bidra till att: 
1. Identifiera kunskapsluckor och upp-

levda problem och frågeställningar 
som berör rationell antibiotikaan-
vändning, antibiotikaresistens, vård-
relaterade infektioner och vårdhygien. 

2. Bedöma behov av specifika utred-
ningar och åtgärder inom antibioti-
kaområdet som kan genomföras vid 
Folkhälsomyndigheten. 

3. Rådgiva och stödja en dialog med loka-
la genomförare i projekt som genom-
förs vid Folkhälsomyndigheten som 

har direkt eller indirekt koppling till 
det lokala arbetet som utförs inom 
kommuner, landsting och regioner.”

Stramanätverket
Nätverket för alla de lokala Stramagrup-
perna är kvar så länge som dess medlem-
mar känner att det fyller en funktion. Am-
bitionen i Strama-NSK är att ha fokus på 
nära kontakter med de lokala grupperna 
och delaktighet i det gemensamma arbetet.

10-punktsprogram för minskad antibio-
tikaresistens inom sjukvården 

Programmet togs fram i samarbete mel- 
lan Strama och Svenska Infektionsläkar-
föreningen 2010 och genomgick en upp-
datering som presenterades i början av 
2014. Den nya versionen är skriven för att 
minska antibiotikaresistens i hela sjukvår-
den, inte bara på sjukhus. Man hittar pro-
grammet på infektion.net under rubriken 
strategidokument. De fyra huvudkapitlen 
är:
1. Förhindra smittspridning
2. Minska behovet av antibiotika
3. Optimera bakteriologisk diagnostik 

och säkerställ tillgången till epidemi-
ologiska data 

4. Använd antibiotika rationellt 
Dessa fyra kapitel innehåller totalt 10 

huvudpunkter och 44 underpunkter. 
Det är flera landsting som har beslutat att 

anta 10-punktsprogrammet som sin hand- 
lingsplan. Nästa steg är att få ledningsorga-
nisationen att förtydliga och fördela ansvar 
och planera rutiner för uppföljning. Ingen 
Stramagrupp kan på egen hand se till att 
programmet får genomslag. I Västerbotten 
har vi efter beslut från vårt patientsäker-
hetsråd identifierat de personer som ska 
tilldelas ansvar för de olika underpunkter-
na. I vår organisation blev det utdelat an-
svar till högsta landstingsledningen, olika 
verksamhetsområdeschefer, primärvård-
chefen, verksamhetschefer på alla kliniker, 
chefen för laboratoriemedicin, chefen för 
folkhälsoenheten, Vårdhygien och Strama. 
Målsättningen är att man en gång per år, 
i samband med författandet av patient-
säkerhetsberättelsen, beskriver hur man 
lyckas uppnå målen och beskriver planera-
de åtgärder när man inte lyckas. Vi har inte 
utvärderat det första året med detta system 
ännu, men jag tror att det med tiden kan 
få genomslag. 

Ett program som ska beskriva alla aspek-
ter på hur sjukvården ska motverka anti-
biotikaresistens behöver vara rätt så omfat-
tande och innehållsrikt. Men detta gör det 

också svårt att ta till sig som landstings-
tjänsteman, verksamhetschef eller medar-
betare. Alla har inte kunskaper om infek-
tioner som sin profession eller hobby och 
man kan missa ”what´s in it for me?”. Det 
behövs vägledning för att förstå vad som är 
mitt ansvar min del i helheten. 

Varje organisation måste själva besluta 
vilken struktur som blir bäst utifrån de 
egna förutsättningarna

Infektionsläkarföreningen kan känna sig 
stolta över att vara initiativtagare och del- 
aktiga till 10-punktsprogrammet.

NSK-Strama kommer att kunna bli ett 
fortsatt stöd i arbetet men vi behöver alla 
hjälpas åt för att nå målen tillsammans 
med våra organisationer

Stephan Stenmark
Infektionsläkare och Smittskyddsläkare

Ordförande i Strama-NSK
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  PROGRAM INFEKTIONSVECKAN I ÖSTERSUND

Program Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte 25-29 maj

Inbjudan deltagare 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Öster-
sund. För första gången arrangeras Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte tillsam-
mans. Vi hoppas att detta ska skapa spännande, nya diskussioner och kontaktytor mellan 
våra olika professioner och deras föreningar!

Mötet äger rum 25–29 maj på OSD i Östersund.

Du kan även boka boende via anmälan. Vi har förbokat boende till alla deltagare på de flesta hotell i 
Östersunds centrum. Det kommer att arrangeras transferbussar mellan hotellen i centrum och OSD.

För information kontakta
Congresso, Tina Happe eller Märit Blixth, tel 063-12 14 00, e-post info@congressoab.se

Hjärtligt välkomna önskar
Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM),
Riksföreningen för mikrobiologi (RFM), Svenska föreningen för mikrobiologi (SFM)

Genom lokala arrangörsgruppen
Jessica Nääs Infektionskliniken och Kerstin Silfver, Laboratoriemedicin Östersunds sjukhus

deltagaravgift (Samtliga priser exkl moms)

I priset ingår programmet samt alla måltider på respektive dag. Tillval program onsdag kväll på Jamtli.

Måndag–Fredag 5.000 SEK
Måndag–Onsdag 3.000 SEK
Tisdag–Fredag  4.000 SEK 
Tisdag–Onsdag  3.000 SEK 
Torsdag–Fredag  2.250 SEK 
Extra tillval Jamtli  600 SEK 

anmäl dig senast 17 maj på
www.infektion.net eller www.mikrobiologi.net.

Förhöjd avgift med 25 % från 26 april.

 Måndag 25 maj

8.30  Registreringen öppnar

9.30-10.45 Fika och utställningsbesök

10.45-11.00 Välkommen till Östersund

11.00-11.45 Keynote lecture
 ”RNA: a regulator of Listeria monocytogenes
 virulence”
 Jörgen Johansson, Umeå
 Moderator: Urban Kumlin
 Lokal: PB-salen

11.45-12.45 Lunch och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

12.45-14.15 Symposium
 ”Ebolavirus; patogenes, diagnostik och lärdom  
 av aktuell epidemi”
 Helena Nordenstedt, Stockholm
 Thomas Tolfvenstam, Stockholm
 Annette Kraus, Stockholm
 Moderator: Urban Kumlin, Umeå
 Lokal: PB-salen

14.15-15.00 Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

15.00-16.30 Symposium
 ”Högriskpatogener och säkerhetsrutiner på 
 laboratoriet”
 Åsa Björndahl, Stockholm
 Anders Sjöstedt, Umeå
 Åsa Gylfe, Umeå
 Ali Mirazimi, Stockholm
 Moderator: Anders Sjöstedt, Umeå 

 Lokal: PB-salen

16.30 Årsmöte Mikrobiologiföreningarna
 Lokal FKM: Vinterrummet
 Lokal RFM: Sonaten
 Lokal SFM: Sommarhagen

17.00 Mingelbuffé hos utställarna
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

 
 Tisdag 26/5

7.00-7.45  Frukostmöte
 ”Gula böckerna- referensmetodik”
 Martin Sundqvist, Örebro
 Lokal: Sommarhagen

7.30 Registreringen öppnar

8.00-9.30 Parallella sessioner
 1. Patientnytta av mikrobiologiska analyser vid  
 sårinfektioner och IVA-vård
 Rut Öien, Karlskrona
 Sören Berg, Linköping
 Micael Widerström, Östersund
 Tor Monsen, Umeå
 Lena Serrander, Linköping
 Moderator: Lena Serrander, Linköping
 Lokal: PB-salen
 2. Fria föredrag Mikrobiologi
 Moderator: Magnus Evander, Umeå
 Per-Erik Lindgren, Linköping
 Mirva Drobni, Östersund
 Magnus Evander, Umeå
 Anders Sjöstedt, Umeå
 Lisa Pettersson, Umeå
 Lokal: Arnljot
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9.30-10.15 Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

10.15-11.45 Parallella sessioner
 1. Mikrobiologisk diagnostik 24-7 (24h)
 Andreas Matussek, Jönköping
 Martin Sundqvist, Örebro
 Mattias Karlsson, Stockholm
 Moderator: Andreas Matussek, Jönköping
 Lokal: PB-salen
 2. Fria föredrag Mikrobiologi
 Moderator: Magnus Evander, Umeå
 Sven Bergström, Umeå
 Sanna Koskiniemi, Uppsala
 Anders Johansson, Umeå
 Jessica Ögren, Jönköping
 Lokal: Arnljot
 3. Studierektorsmöte SPUK
 Lokal: Sommarhagen

11.45-12.45 Lunch och utställningsbesök
 Besök något av de två lunchsymposierna
 (föranmälan) eller inta din lunch i
 Vinterträdgården och Foajén

 Satellitsymposium - Värd: Pfizer
 ” Vaccination mot pneumokocker, vad och till  
 vem? En diskussion utifrån nya studiedata och  
 riktlinjer”, professor Mats Kalin och dr Lars 
 Nyman, Pfizer
 Lokal: Sonaten

 Satellitsymposium - Värd: GILEAD
 Lokal: Arnljot

 Infektionsveckan 26-29/5

12.45-12.50  Välkommen till Östersund!
 Lokal: PB-salen

12.50-14.20  Keynote lecture 2:
 ”Diagnosis and treatment of fungal infections”
 Lokal: Wouter Meersseman, Leuven, Belgien
 PB-salen Värd: Pfizer 
 Moderator: Anita Hällgren, Linköping
 
Wouter Meersseman is Assistant Professor at the Faculty of 
Medicine at the KU Leuven University, Leuven, and is also work- 
ing as a physician at the Department of Medical Intensive Care, 
University Hospital Gasthuisberg. He received his medical trai-
ning in Kortrijk and Leuven, Begium and in King Edward Hospi-
tal, Durban and Tygerberg Hospital, Stellenbosch, South Africa. 
He graduated as a chest physician in 2002, in Leuven. Dr Me-
ersseman later received Postgraduate Training in Intensive Care 
Medicine in Guy’s and St Thomas, London, UK and in Leuven, 
Belgium, and graduated as an intensivist in 2004. Since then he 
has been working as consultant in the Medical Intensive Care 
Unit, Leuven, Belgium. He obtained his PhD title in 2008 with 

the thesis “Fungal infections in critically ill patients”. He also star-
ted the Adult Metabolic Clinic in Leuven in 2009. Dr Meersse-
man has authored and co-authored more than 80 manuscripts in 
peer-reviewed journals as well as books on various medical topics. 

As a member of the ESCMID Fungal Infection Study Group 
he was one of the authors of the ESCMID guidelines for the di-
agnosis and treatment of Candida diseases in 2012. His current 
research interests include fungal infections in the critically ill pa-
tient, including both yeasts and moulds.

14.20-15.00 Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

15.00-16.30  Symposium 1:
 ”Året som gått inom infektionsmedicin och
 klinisk mikrobiologi”
 Bakteriologi: Martin Sundqvist, Örebro
 Lokal: PB-salen
 Virologi: Fredrik Elgh, Umeå
 Infektion: Britt-Marie Eriksson, Uppsala
 Moderator: Lena Serrander, Linköping

16.30-19.00  Postersession med förrätt 
  Moderatorer: Johan Westin, Anita Hällgren,
  Lena Serrander
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

20.00  Middag Gamla Teatern 
 Efter middagen underhållning: Patriks Combo

 
 Onsdag 27 maj

7.30  Registreringen öppnar

8.00-9.30  Fria föredrag: Utvalda från inskickade abstrakt, 
 fyra från vardera sektion. Infektionssjukdomar  
 och Klinisk mikrobiologi
 Moderatorer: Lena Serrander och Anita Hällgren
 Lokal: PB-salen
 Infektionssjukdomar:
 • ”Konsekvenser av införande av sepsislarm vid 
  Akutmottagningen Östersunds sjukhus - Ett försök 
  till retrospektiv utvärdering” Sara Mörtberg, Öst- 
 ersund
 • ”Låga koncentrationer av betalaktam-antibioti- 
 ka hos intensivvårdade patienter” Thomas Schön,  
 Kalmar
 • ”Erfarenheter från Sprutbytet i Malmö: 20 års  
 perspektiv” Marianne Alanko Blomé, Malmö
 • ”Epidemiologi och ekologi för tularemi i Sverige 
 1984-2012” Maria Furberg, Umeå
 Klinisk Mikrobiologi: Se programbok

9.30-10.15  Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

10.15-11.45  ”Grand round”- Paneldiskussion utifrån
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 inskickade fallbeskrivningar
 Moderator: Ulf Ryding, Östersund
 Panel med infektionsläkare & representanter  
 från riksföreningarna för mikrobiologi
 Lokal: PB-salen

11.45-13.15 Lunch och utställningsbesök
 (Vinterträdgården och Foajén) samt
 Lokal: SILFs årsmote Arnljot

13.15-14.15  Justus Ström-föreläsning 2015:
 ”Pneumococcus, an altogether amazing cell”
 Mats Kalin, Stockholm
 Lokal: PB-salen

14.15-14.30  Tillkännagivande av årets stipendiater:
 Pfizerstipendiet och Göran Sterners
 resefond 2015

14.15-15.00  Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

15.00-16.30  Interaktiva fallseminarier, parallella sessioner
 (föranmälan)
 1. Virala CNS-infektioner
  Marie Studahl, Göteborg
 Elisabeth Aurelius, Stockholm
 2. Infektioner hos immunsuprimerade
 Gisela Otto, Lund
 Lisa Swartling, Stockholm
 3. Främmande kroppsinfektioner
 Ulrika Snygg-Martin, Göteborg
 Bo Söderquist, Örebro
 Lokaler: Se programbok

16.30–17.30  Mingel med fördrink hos utställarna
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

17.45  Extra tillval (föranmälan) (Samling 17.45 i
 entrén kongresshallen och avresa med buss)
 Besök Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen  
 på Frösön eller en ”taste workshop” med Jämt- 
 ländska smaker och presentation av Östersunds  
 historia. Därefter gemensam middag på Jamtli  
 (kl 20.00).

18.00  Årsmöte Svensk Förening för Tropikmedicin och  
 Internationell Hälsa
 Lokal: Vinterrummet

 Torsdag 28 maj

7.30  Registreringen öppnar

8.00-9.30  Symposium 2 ”Ebola/Hemorragisk feber”
 Lokal: PB-salen.
 Moderator: Ulf Törnebladh, medicinsk sakkunnig,  
 Enheten för Smittskydd, Socialstyrelsen

Abstrakt
Ebola-epidemin i Västafrika har i hög grad påverkat den svenska 
infektionssjukvården, landets smittskyddsenheter liksom Social-
styrelsen och Folkhälsomyndigheten. Symposiet om ebola kom-
mer att omfatta erfarenheter från; högisoleringsenheten i Linkö-
ping, en stor universitetsklinik, de centrala myndigheterna, och 
hur den svenska beredskapen kan stärkas framgent. Det kommer 
att bli utrymme för frågor och diskussion.
”Socialstyrelsens roll och handläggningsrekommendationen.”
Ulf Törnebladh.
”Folkhälsomyndighetens erfarenheter av ebola-epidemin inkl. kapa-
citet till tidig diagnos.” 
Thomas Tolfvenstam, medicinskt ansvarig, enheten för högpato-
gena virus, Folkhälsomyndigheten.
”Högisoleringsenheten i Linköping-lärdomar från ett förhöjt bered-
skapsläge.” 
David Ekqvist, ST-läkare, Infektionskliniken, Linköping.
”Klinisk handläggning av misstänkta fall.” 
Anders Thalme, överläkare, infektionskliniken, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Huddinge. 
Kliniskt kunskapsnätverk för högsmittsamma allvarliga infektioner 
och hur stärker vi beredskapen i Sverige? 
Thomas Tolfvenstam.

9.30-10.15  Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

10.15 -11.45 Parallella sessioner (föranmälan)
 1. Ungt forum (för ST-läkare) ”Tema HIV”
  Per Björkman, Malmö
 2. ”Intressanta fynd från Nationella Kvalitetsre- 
 gistret för Infektionssjukdomar”
 Per Arneborn, Örebro, Martin Glimåker, Stock- 
 holm och Lars Olaisson, Göteborg
 3. ”Årsredovisning och två vetenskapliga presen- 
 tationer ur InfCare HIV och InfCare hepatit var- 
 dera” 
 InfCare HIV: 
 ”Årsredovisning av behandlingsresultat och pla- 
 nerad utveckling” Registerhållare Veronica Sved- 
 hem, PhD, Överläkare, Karolinska Universitets 
 sjukhuset
 ”Analys av behandlingsresultat i relation till livs- 
 kvalitet” Åsa Mellgren, PhD, Överläkare, Södra  
 Älvsborgs sjukhus, Borås
 ”Svenska ”Elite Controls” egenskaper och utfall”  
 Jan Vesterbacka, Karolinska Universitetssjukhuset 
 InfCareHepatit:
 ”Registerkandidat under utveckling” Veronica  
 Svedhem
 ”Utfall av DAA-behandling av Hepatit C” Ola  
 Weiland, Professor, Karolinska Universitetssjuk- 
 huset
 4. För sjuksköterskor: Årsmöte IFIS
 Lokal meddelas i programboken

11.45-12.45 Lunch och utställningsbesök
 Besök de tre lunchsymposierna (föranmälan) eller 
  inta din lunch i Vinterträdgården & Foajén.
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 Satellitsymposier
 ”Procalitonin, a biomarker for antibiotic effecti- 
 veness within sepsis and LRTI”, 
 Philipp Schuetz, University of Basel, Switzerland
 Värd: Thermo Fischer Scientific
 Lokal: Sommarhagen
 ” Multiresistent tuberkulos och ny behandling”
 Värd: Janssen
 Lokal: Sonaten 1
 “Real world experience with sofosbuvir-contai- 
 ning treatment for chronic HCV 
 infection in Germany”, Dr. Markus Cornberg,  
 Hannover Medical School, Hannover, Tyskland 
 Värd: Gilead
 Lokal: Sonaten 2

12.45-14.15 Symposium 3
 ”Tuberkulos”
 Moderator: Per Björkman, Malmö
 Lokal: PB-salen

Abstrakt
Tuberkulos (TB) en av de viktigaste infektionssjukdomarna i värl-
den, och antalet människor som lever med TB är större idag än 
någon gång tidigare i historien. Under det senaste århundradet 
har förekomsten av TB i Sverige minskat dramatiskt; men TB 
finns fortfarande i vårt land, i delvis nya former och samman- 
hang. Med rätt handläggning på olika nivåer kan de negativa 
konsekvenserna av TB i samhället till stor del förhindras. Som 
infektionsläkare ställs vi inför flera utmaningar vid utredning och 
behandling av TB. 

I detta symposium vill vi belysa och diskutera några av dessa 
frågor avseende TB i Sverige idag: Hur kan latent tuberkulos diag-
nosticeras? Vilka grupper bör erbjudas behandling för latent TB, 
och vilken behandling bör ges? Hur kan smittspårning bedrivas 
på bästa sätt? Hur kan vi nå de grupper i samhället med störst 
risk för sjukdom och smittspridning, och se till att behandlingen 
kan genomföras optimalt? Kan vår standardregim för behandling  
av TB förenklas och förbättras? Vilka nya preparat och strategier 
finns vid horisonten?
 ”Latent tuberkulos” Peter Wiksell, Malmö
 ”TB ur smittskyddsläkarens perspektiv” Ingela  
 Berggren-Palme, Stockholm
 ”Nya perspektiv för behandling av TB” Thomas  
 Schön, Kalmar 

14.15-15.00  Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

15.00-16.30 Parallella sessioner
 1. Symposium 4 
 ”Antibiotikakontroverser, pro et contra”
 Moderator: Ulf Ryding, Östersund
 ”Piperacillin-tazobactam vs iv cefalosporiner”  
 Mats Kalin, Stockholm och Lars-Eric Olofsson,  
 Östersund
 ”Aminoglykosider vid andra tillstånd än svår sep- 
 sis” Bengt Hill, Östersund, Gunnar Jacobs- 
 son, Skövde

 2. För sjuksköterskor ”Smittspårning TBC- fall- 
 dragning och rutiner” Terese Östman och Tina  
 Magnusson, Östersund
 Lokaler: Se programbok

16.30  Uppdrag Östersund- Lagtävling (lagen samman- 
 satt av kongressorganisationen) där det gäller att  
 samla poäng genom att orienterat sig fram till  
 kända monument i Östersunds centrum. Lagen  
 kan också samla poäng genom att hela laget eller  
 delar av laget deltar i Infektionsloppet (föran- 
 mälan). Fritt planerat av lagen under kvällen och  
 slutfört senast 20.00
 Start Infektionsloppet: 17.30, samling vid Gam- 
 la Teatern. Sträcka: 5 km stadslöpning.

20.00  Avslutningsmiddag, Restaurang Arctura

 Fredag 29 maj

7.30  Registreringen öppnar

8.00-10.00 Parallella sessioner
 1. Keynote lecture 3
 ”Hepatitis C management in 2015”
 Stefan Zeuzem, Frankfurt, Tyskland
 Värd: Abbvie
 Moderator: Johan Westin, Göteborg
 Lokal: PB-salen

Stefan Zeuzem is Professor of Medicine and Chief of the De-
partment of Medicine I at the Johann Wolfgang Goethe Univer-
sity Hospital in Frankfurt, Germany. He received his medical 
training from the Johann Wolfgang Goethe University Medical 
School in Frankfurt; the University of Cambridge School of Cli-
nical Medicine, UK; and the University of Newcastle upon Tyne 
Medical School, UK.

Professor Zeuzem completed post-doctoral fellowships in en-
docrinology and gastroenterology at the University Hospital, 
Frankfurt. Subsequently, he completed research sabbaticals at the 
Department of Medicine and Clinical Biochemistry, Royal Victo-
ria Infirmary in Newcastle upon Tyne, the Max-Planck- Institute 
for Biophysics in Frankfurt, and the Howard Hughes Medical 
Institute, Boyer Center of Molecular Medicine at Yale University 
Medical School in New Haven, USA. From 2002 to 2006, he 
was Professor of Medicine and Chair of the Department of In-
ternal Medicine II at Saarland University Hospital in Homburg, 
Germany.

Professor Zeuzem is a member of numerous professional as-
sociations and has co-authored manuscripts, book chapters, and 
reviews encompassing varied aspects of internal medicine. In ad-
dition, he has been recognized with many honors and awards for 
his outstanding research accomplishments.

His current research interests include cellular physiology, mole-
cular biology of hepatitis viruses, viral kinetics, the role of hepati-
tis viruses in hepatocarcinogenesis, and the stratification and op-
timization of antiviral treatment. He has been one of the worlds 
leading experts regarding hepatitis C treatment since more than 
a decade.
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 2. För sjuksköterskor: ”Smittspårning”
 Peter Grön, Jurist vid Smittskydd Stockholm
 Lokal: Arnljot

9.30-10.15 Fika och utställningsbesök
 Lokal: Vinterträdgården och Foajén

10.15-11.45 Symposium 5
 “Clostridium difficile”
 Moderator: Johan S Bakken, Minnesota, USA 
 Värd: Astellas
 Lokal: PB-salen

Johan Bakken, MD, PhD, FIDSA, is a consultant in infectious 
diseases at St. Luke’s Hospital and a clinical associate professor at 
the University of Minnesota Medical School Duluth. 

Dr. Bakken served as chair of the IDSA State and Regional So-
cieties (SRS) Board. During his involvement with the SRS, he de-
monstrated the value of the ID clinician and advocated for better 
compensation for the varied services they provide. He has pione-
ered outpatient parenteral antimicrobial therapy, fecal biotherapy 
for C. diff, and evidence-based treatment of Lyme disease, contri-
buting to related IDSA guidelines. Currently, he serves on the 
IDSA Diagnostics Task Force, which is examining the research, 
development, approval, manufacture, regulation and uptake of 
infectious diseases diagnostics.

Dr. Bakken graduated from the University of Washington 
(UW) School of Medicine in 1972.  He completed an internship 
in internal medicine at the University of California Los Angeles 
and subsequent residencies in internal medicine at UW and the 
Lillehammer Regional Hospital in Norway.  Dr. Bakken did his 
fellowship in ID at the University of Oslo, Norway, and comple-
ted a two-year postdoctoral fellowship in microbiology at Creigh-
ton University, Omaha, Nebraska in 1987. 

Abstrakt
Clostridium difficile infection (CDI) has become the most com-
mon nosocomial infection in the USA and places a significant 
burden on the health care system with $4.8 billion in excess cost 
in US acute health-care facilities. Orally administered antibiotic 
agents, including metronidazole, vancomycin, and more recent-
ly fidaxomicin, are effective at resolving CDI, but 5 to 30% of 
patients experience recurrence after treatment regardless of tre-
atment agent used. Either vancomycin or fidaxomicin has been 
recommended therapy for the first recurrence of CDI; the risk 
of infection recurrence may be lower after treatment with fidax-
omicin than with vancomycin. Unfortunately, a significant pro-
portion of repeated treatment courses fail to resolve rCDI, and 
various antibiotic administration regimens have been proposed 
for repeated therapy, including tapered and/or pulsed withdrawal 
of vancomycin over a prolonged period of time. Repeated or pro-
longed treatment with metronidazole is not recommended due to 
the potential for irreversible neurotoxicity. 

Patients who have failed to respond to repeated antibiotic treat-
ment for recurrent Clostridium difficile infection (rCDI) present 
a particularly difficult challenge. Instillation of stool collected 
from a healthy donor into the intestinal tract of patients with 
rCDI has been used increasingly and with a high degree of success 
to correct the intestinal dysbiosis brought about by repeated cour-

ses of failed antibiotic treatment. FMT treatment success rates are 
high and have ranged between 77 and 98%; the highest success 
rates have been observed with instillation of stool via the lower 
GI tract. FMT has been universally well accepted by patients and 
represents a low cost alternative treatment approach to an increa-
sing clinical problem, with unlimited supply of the raw material 
(human stool). FMT appears to be safe, as no report of severe ad-
verse events directly attributed to the instillation procedure itself 
has been reported so far. However, possible long term consequ-
ences of FMT are unknown, and the US Food and Drug Admi-
nistration currently considers FMT to be investigational therapy. 

 ”Vårdhygieniska aspekter av CDI”
 Anders S. Johansson, Umeå
 ”Diagnostiska aspekter av CDI”
  Torbjörn Norén, Örebro

12.00-12.10 Avslutning och
 ”Välkommen till Helsingborg 2016”

12.10-13.00  Avslutande lunch
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  ABSTRACTS

1
Konsekvenser av införande av sepsislarm vid Akutmot-
tagningen Östersunds sjukhus – Ett försök till retrospek-
tiv utvärdering

Sara Mörtberg1, Ulf Ryding1

1Infektionskliniken, Östersunds sjukhus, Östersund

Bakgrund
Sepsislarm infördes vid Akutmottagningen, Östersunds sjukhus 
2013-11-27. Syftet med införande av larmet var att förkorta ti-
den till första antibiotikados för de sjukaste infektionspatienterna 
samt att tidigt bestämma adekvat vårdnivå för patienten. Kriteri-
um för sepsislarm var infektionspatient som fick röd prioritering 
vid triagering enligt RETTS.

Metod
Fr o m 140611 har IVA-sköterskorna registrerat samtliga sepsis-
larm där de deltagit. Tid till antibiotika, val av antibiotika, laktat-
värde, mikrobiologiska fynd, genomloppstid på akuten, vårdtid, 
utfall och slutlig diagnos registrerades. Dessutom jämfördes tid 
till första antibiotikados för alla rödtriagerade patienter som ef-
ter sepsislarmets införande 131127 tagits direkt till IVA med 14 
historiska kontroller bestående av alla rödtriagerade infektions-
patienter som tagits direkt till IVA från akutmottagningen under 
2012.

Resultat
Under perioden 14 06 11- 14 12 31 registrerade IVA-sköterskor-
na 34 sepsislarm. Mediantid till antibiotika var 35min (range 
3-269 min). Tre patienter flyttades från AKM till IVA, två till 
HIA, 18 till infektionsavdelning och sju till medicin- eller kirur-
gavdelning. Medianvårdtiden var 5d (range 2-14 d). Sju patienter 
avled under vårdtiden. Sju patienter uppfyllde inte kriterier för 
sepsislarm, då de inte var röda i RETTSprioriteringen.

För de 11 pat som togs direkt till IVA var mediantiden till första 
antibiotikados 31 min (range 8-70 min) efter sepsislarmets infö-
rande att jämföra med 46,5 min (range 17-115 min) för de 14 
historiska kontrollerna.

Konklusion
Införandet av sepsislarm på Akutmottagningen i Östersund har 
medfört kortare tid till första antibiotikados för de svårast sjuka 
infektionspatienterna.

Röd prioritering enligt RETTS förefaller inte vara ett helt op-
timalt kriterium då enbart 3/34 patienter behövde flyttas direkt 
från AKM till IVA. Kritererna är ej heller helt lätta att följa då 
sepsislarm drogs vid sju tillfällen utan att kriterierna uppfyllts.

En jämförelse mellan större grupper av rödtriagerade infek-
tionspatienter före respektive efter larmets införande skulle even-
tuellt kunna påvisa skillnad i utfall vad gäller vårdtid och morta-
litet mellan grupperna.

Presentationer Abstracts 
Infektionsveckan 2015

Muntliga presentationer
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  ABSTRACTS

2
Låga koncentrationer av betalaktam-antibiotika hos
intensivvårdade patienter

Hanna Woksepp 1, Sten Borgström2, Maj-Lis Lindholm3, 
Jonas Bonnedahl4, Björn Carlsson5, Thomas Schön6

1 Avdelningen för klinisk mikrobiologi Länssjukhuset i Kalmar, 2In-
tensivvårdskliniken Länssjukhuset i Kalmar, 3Intensivvårdskliniken 
Länssjukhuset i Kalmar, 4Infektionskliniken Länssjukhuset i Kalmar, 
5Avdelningen för klinisk farmakologi Universitetssjukhuset i Linkö-
ping, 6Infektionskliniken och avdelningen för klinisk mikrobiologi 
Länssjukhuset i Kalmar

Bakgrund
En hög andel av intensivvårdskrävande patienter behandlas med 
bredspektrumantibiotika vilket oftast sker efter en fast dosering 
som inte tar tillräcklig hänsyn till individuella faktorer. Ett fåtal 
studier har uppmärksammat en stor variation av antibiotikakon-
centrationer hos dessa patienter vilket sannolikt beror på egen-
skaper som ökad distributionsvolym och snabbare läkemedelsut-
söndring och därmed en risk för suboptimal antibiotikadosering 
hos de svårast sjuka.

Metod
In en prospektiv klinisk studie vid intensivvårdskliniken i Kal-
mar inkluderades vuxna patienter som behandlas med betalak-
tam-antibiotika. Koncentrationsbestämning av meropenem, 
piperacillin och cefotaxim utfördes via mass-spektrometrisk me-
todik med provtagning just innan antibiotika gavs vid ett tillfälle 
dagligen i tre dagar. En fri antibiotikakoncentration över MIC 
under hela behandlingstiden eftersträvades (100% T>MIC). I de 
fall MIC inte fanns tillgängligt användes 16 mg/L för piperacillin, 
2 mg/L för meropenem och 4 mg/L för cefotaxim.

Resultat
I studien inkluderades 36 patienter (17 kvinnor och 19 män; me-
dianålder 70 år). Av de 27 patienter som behandlades med pipe-
racillin hade 11 (40.7 %) ett medianvärde under 16 mg/L (range 
1.6-126 mg/L) och för meropenem låg 4 av 7 patienter under 2 
mg/L (range 0-20.8 mg/L). Resterande 3 patienter behandlades 
med cefotaxim och hade samtliga nivåer under 4 mg/L (range 
0.18-0.85 mg/L). Variationen inom samma patient över de tre 
dygnen var relativt låg. Vid ankomst var medianvärde för CRP 
190 mg/L och SAPS-score 64. Analys av antibiotikakoncentra-
tion i förhållande till faktiskt MIC liksom till kliniska data pågår 
i syfte att identifiera faktorer associerade till låga koncentrationer.

Konklusion
Intensivvårdade patienter visar en stor variation i nivåer av beta-
laktam-antibiotika med en hög andel i det lägre intervallet. Anti-
biotikakoncentrationerna var relativt stabila under de tre första 
behandlingsdygnen. Denna studie är en liten del av ett större 
regionalt projekt i sydöstra sjukvårdsregionen som syftar till indi-
vidualiserad antibiotikabehandling av intensivvårdade patienter.

Erfarenheter från Sprutbytet i Malmö:
20 års perspektiv

Marianne Alanko Blomé1, Pernilla Isendahl1
1Infektionskliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö

Syfte
Beskriva förändringar i drogpanoramat och deltagarunderlaget 
vid Sprutbytet i Malmö ur ett 20-års perspektiv.

Metod
Sprutbytesprogrammet i Malmö öppnades 1987 och hittills har 
drygt 4600 personer deltagit. Vid inskrivningen genomgår delta-
garna en intervju avseende demografiska förhållanden och drog-
bruk. Blodprovstagning med testning för HIV, HBV och HCV 
sker vid inträdet och för relevanta markörer var tredje månad där-
efter. Samtliga deltagare erbjuds vaccination mot HBV och HAV. 

Genom analys av uppgifter ur databasen kan vi uppmärksam-
ma trender och förändringar över tid. Vi har valt att fokusera på 
åren 1993, 2003 och 2013.

Resultat
Amfetamin var den vanligaste iv huvuddrogen 1993. Heroinbru-
ket ökade under 90-talet och amfetamin och heroin var lika frek-
venta som iv huvuddroger inom hela gruppen 2003 och 2013. 

Drogprofilen var tydligare 1993. För injektionsbruk användes 
antingen amfetamin eller heroin både 1993 och 2003. 2013 ses 
ett markant ökat injektionsbruk, inte längre endast av amfetamin 
och heroin, utan av upplösta tabletter av olika slag, kokain, ecsta-
cy, metadon och buprenorfin. Vi ser en lätt tendens till lägre ålder 
vid drogdebut 2013; nikotin och alkohol i median som 13-åring 
och cannabis vid 14 år. Debutåldern för amfetamin och heroin är 
snarlik över åren; för personer som använder amfetamin är me-
dianålder vid debuten 16 år och 21 år vid injektionsdebuten. För 
personer som använder heroin är medianåldern vid debuten 20 år 
och 23 år vid injektionsdebuten. I båda grupperna skriver man in 
sig i Sprutbytet först sju år efter injektionsdebuten (medianålder 
29 år). HIV-prevalensen och incidensen var låg inom gruppen 
1993, 2003 och 2013. Prevalensen av HBV- markörer vid inträ-
det liksom HBV-incidensen inom programmet har sjunkit. Pre-
valensen av HCV-markörer vid inträdet har förblivit höga (ca 60 
%), medan incidensen sjunkit.

Konklusion
Att uppmärksamma trender inom drogbruk och debutålder kan 
ge viktigt vägledning för förståelsen kring smittspridning bland 
deltagarna i Sprutbytet.

Epidemiologi och ekologi för tularemi i Sverige
1984-2012

Maria Furberg1, Anders Johansson2, Amélie Desvars2, 
Anders Sjöstedt2, Marika Hjertqvist3, Patrik Rydén3,
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  ABSTRACTS

Linda Vidman4

1Infektionskliniken/Klinisk mikrobiologi Norrlands Universitets-
sjukhus/Umeå Universitet, 2Klinisk mikrobiologi Umeå Universitet, 
3Matematik och matematisk statistik Umeå Universitet, 4Epidemio-
logi och utvärdering Folkhälsomyndigheten Solna

Sverige har en av världens högsta incidenser av tularemi. Sjuk-
domsförekomsten har upplevts öka i delar av landet. Det saknas 
kunskap om vilka faktorer som påverkar tularemiförekomst men 
det har länge misstänkts att tularemi har ett samband med vatten-
drag. Vi har undersökt epidemiologi och ekologiska riskfaktorer 
för tularemi. Vi granskade samtliga tularemifall anmälda enligt 
smittskyddslagen 1984–2012. Av dessa 4792 fall uppfyllde 3524 
våra inklusionskriterier med höga krav på datakvalitet avseende 
datum för insjuknande och misstänkt smittplats. Ålder, kön, bo-
stadsort, misstänkt smittplats och datum för insjuknande regist-
rerades. Varje fall tilldelades geografiska koordinater som därefter 
kunde analyseras i förhållande till befolkningstäthet samt land 
och vatten.

Den genomsnittliga årliga incidensen av tularemi ökade 10-
falt mellan första och andra halvan av studieperioden, från 0.26 
per 100 000 invånare 1984-1998 till 2.47 per 100 000 invånare 
1999–2012 (p<0,001). Incidensen uppvisade en tydlig bifasisk 
åldersdistribution. Risken för män att insjukna var 1.39 gånger 
högre än för kvinnor (p<0.05). Högst incidens sågs i Ockelbo år 
2000 med 921 fall per 100 000 invånare. De flesta tularemifallen 
rapporterades under sommarveckorna 28 till 34 och fallen var 
symmetriskt distribuerade runt v. 31 i månadsskiftet juli/augusti. 

Mycket stora utbrott sågs 2000 och 2003 då också tidigare 
lågendemiska områden såsom Örebro drabbades. Högst frekvens 
av utbrott sågs i Örebro med 9 utbrott 2000–2011.

Incidensen for tularemi var högre än förväntat i de boreala och 
alpina ekologiska regionerna i landet (p<0,001) och medelin-
cidensen per kommun var positivt korrelerad till proportionen 
landyta täckt av sjöar och andra vattendrag (p<0,001). Tularemi 
var starkt överrepresenterat i den norra halvan av Sverige men 
ökningstakten klart högst i den södra halvan. Totalt ökade den 
nationella incidensen mycket kraftigt från 1984 till 2012. Det 
här är en mycket omfattande epidemiologisk undersökningen av 
tularemi och vi fann här vetenskapligt stöd för teorin att sjuk-
domsförekomst korrelerar med vattendrag.

Effect of HIV drug resistance followed by therapeutic 
switch on the clinical course of HIV-infection

Amanda Häggblom1, Anders Sönnerborg2, Ujjwal Neogi2, 
Michele Santacatterina3

1Department of Infectious Diseases, County Council of Gävleborg 
Unit of Infectious Diseases, Department of Medicine Huddinge, Ka-
rolinska Institutet, Stockholm, Gävle, Sweden, 2Division of Clinical 
Microbiology, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Insti-
tutet, Stockholm, Sweden, 3Unit of Biostatistics, Institute of Environ-
mental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Data from the Swedish HIV cohort collected between 1999-
2014. Therapeutic switch was as any change from the first line 
to the second line treatment. Treatment lines were defined as 2 
nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) and a protease 
inhibitor (PI) or 2 NRTI together with a non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitor (NNRTI). Therapeutic switch was cate-
gorized into: (1) switch with no virologic failure and no DRM; 
(2) switch with virologic failure and no DRM; (3) switch with 
virologic failure and minor DRM and (4) switch with virologic 
failure and major DRM. Outcomes were time to virologic fai-
lure of second line ART and the CD4-t cell count progression 
on second line ART. Virologic failure was defined as 1 VL>=200 
copies/mL after at least 9 months. 1043 patients starting second 
line ART with were included. Patients with switch without failure 
600(58%), Switch with virologic failure only 211 (20%), Switch 
with a failure and minor DRM 147 (14%), Switch with failure 
and major DRM 85 (8%).

There is a significant difference in time to treatment failure 
between the patient category Switch and failure with a major 
DRM and Switch without a failure and no DRM . Among death 
and AIDS cases within 12/18 months of second line ART, those 
with major DRM have a shorter time to die or get AIDS . There 
was no significant difference in long-term CD4-t cell count pro-
gression (table1). In a sensitivity analysis we found that patients 
with a CD4-t-cell count <150 and a major DRM had slower 
CD4-t-cell count progression within the first 24 month of second 
line ART (not shown).Patients switching with DRM are more li-
kely to have second line virologic failure and to die and get AIDS 
within the first 12-18 month of second line ART.

Hepatitis C viremia patterns in incident hepatitis C
infection and one year later in 150 prospectively tested 
persons who inject drugs.

Marianne Alanko Blomé1, Per Björkman1, Wilma Mol-
negren2, Peter Höglund3, Anders Widell2
1Infektionskliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö, 2Klinisk 
Mikrobiologi Skånes Universitetssjukhus Malmö, 3Region Skånes 
Kompetenscentrum Skånes Universitetssjukhus Lund

Objectives
To assess HCV viremia levels just before, during and one year after 
anti-HCV seroconversion in people who inject drugs (PWID).

Methods
PWID enrolling into a needle exchange program in Malmö, 
Sweden, 1997-2005 constituted the source population. Sera were 
obtained at enrolment and at approximately 3-4 monthly inter-
vals afterwards, and were initially tested for anti-HIV, HBsAg/
anti-HBc and anti-HCV and thereafter for markers previously 
negative. Seroconversion to anti-HCV had occurred during the 
study period in 186 out of 332 seronegative subjects. In these 
anti-HCV seroconverters, quantitative HCV RNA PCR was re-
trospectively performed on frozen sera to determine viremia levels 
in the last anti-HCV negative, the first anti-HCV positive and in 
one year follow-up samples.
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Results
Among 150 subjects seroconverting to anti-HCV with samples 
available from all three defined time-points, eight different pat-
terns of viremia were observed. Spontaneous clearance at one 
year was noted in 48 cases (32%) and was associated with fe-
male gender (p = 0.03, CI 0.17-1.00). In 13 cases HCV-RNA 
was not detected in any study sample. Among 61 subjects with 
pre-seroconversion viremia, viral load was significantly higher in 
the pre-seroconversion samples compared to subsequent samples. 
For the whole group, viral load declined to undetectable levels 
at seroconversion in 28% of cases (but with recurrent viremia in 
15%).

Conclusions
Different patterns of HCV RNA kinetics were observed among 
PWID with documented seroconversion to anti-HCV. The fre-
quently observed absence of detectable HCV RNA in the first 
anti-HCV positive sample (irrespective of subsequent viremia) 
demonstrates the importance of repeated sampling and RNA tes-
ting for determination of the outcome of acute infection.

(Till arrangören: Publicerat 2014: Alanko Blomé M, Björkman 
P, Molnegren V, Höglund P, Widell A. Hepatitis C viremia pat-
terns in incident hepatitis C infection and one year later in 150 
prospectively tested persons who inject drugs. PLoS One. 2014 
May 15;9(5))

Prevalence and clinical outcome of post transfusion
hepariris C in young and adults 

Charlotta Millbourn1, Karin Lindahl1, Gudrun Lindh1, Björn 
Fischler2, Afrodite Psaros-Einberg2

1Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, 2Barnmedicin 
Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Background
The prevalence of chronic hepatitis C in Sweden is estimated to 
0,5%. Before 1991 blood transfusion was a common route of 
transmission. The primary aim of this study was to estimate anti 
HCV prevalence in individuals receiving blood transfusions in an 
urban area. The secondary aim was to study the effect of age at 
transfusion on liver disease and treatment outcome.

Methods
This is a single centre retrospective analysis of anti HCV tested in-
dividuals during a screening campaign in 2008-2010 of recipients 
of blood transfusions 1965-91. Subjects were informed through 
media and encouraged to perform anti HCV testing by their 
general physician. Inclusion criterion for this study was blood 
transfusion as the most likely mode of transmission. Subjects with 
drug abuse were excluded. Data on age at transfusion, age at diag-
nosis, HCV genotype, IL28B genotype, viral load, fibrosis score, 
liver histology and antiviral treatment was recorded.

Results
134 of 7473 (1.8%) tested individuals were anti HCV positive 
and of those 102 were HCV RNA positive resulting in a preva-
lence of chronic hepatitis C infection of 1,4%. In 99 patients data 

was retrieved showing that 71% were female, 45% of the patients 
were older than 61 y at diagnosis. Patients younger than 19 y of 
age at transfusion (group1, 23% of the cohort) were significantly 
more often started on antiviral treatment compared to adult pa-
tients (group 2), 65% vs 29% p<0,001.

Conclusion
This study found an anti HCV prevalence of 1.8% which is consi-
derably higher than previous estimations. In this study, patients 
infected during childhood were more likely to receive antiviral 
treatment than individuals with post transfusion hepatitis C con-
tracted later in life. Additional data on the hepatitis C epidemic 
in Sweden are needed regarding prevalence and age distribution.

Nuvarande brytpunkter för Mycobacterium tuberculosis 
kategoriserar isolat med gyrA-mutationer som känsliga 
för kinoloner - konsekvenser för behandling av multire-
sistent- samt definition av extremt resistent tuberkulos

Thomas Schön1, Christian Giske2, Kristian Ängeby2, Erja 
Chryssanthou2, Katarina Niward3, Pontus Jureén4, Judith 
Bruchfeld5, Jakob Paues6, Gunnar Kahlmeter7

1Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi Länssjukhuset i Kal-
mar, 2Avdelningen för klinisk mikrobiologi Karolinska Universitets-
sjukhuset Stockholm, 3Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Lin- 
köping, 4Folkhälsomyndigheten Stockholm, 5Infektionskliniken Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Stockholm, 6Infektionskliniken Uni- 
versitetssjukhuset i Linköping, 7Avdelningen för klinisk mikrobiologi 
Centrallasarettet i Växjö

Bakgrund och syfte
Kinoloner är en hörnsten i behandlingen mot multiresistent 
(MDR) tuberkulos (tbc) och kinolonresistens utgör också en cen-
tral del i definitionen av extremt resistent (XDR) tbc. Vårt mål 
är att undersöka hur diskrepanser i nuvarande metoder för resis-
tensbestämning påverkar tolkning av kinolonresistens liksom hela 
definitionen av XDR tbc.

Metod
Sammanlagt 75 resistenta isolat av M. tuberculosis analyserades. 
Minsta inhiberande koncentration (MIC) bestämdes med Midd-
lebrook 7H10 medium i 2-stegsspädningar från 0.002 till 512 
mg/L för ofloxacin (OFL) och levofloxacin (LEV) med M. tuber-
culosis H37 Rv som kontroll. MIC-resultaten och den fenotypis-
ka resistensklassificeringen jämfördes också med tidigare definie-
rade vildtypsdistributioner samt med genotypningsmetoder som 
sekvensering av gyrA liksom analys med GenoType® MTBDRsl 
(Hain Lifescience).

Resultat
Bland de 75 resistenta isolaten hade 27 mutationer associerade 
med kinolonresistens. En signifikant andel av LEV (52% (14/27)) 
och OFL (30% (8/27))-känsliga isolat definierat med konventio-
nell (fenotypisk) resistensbestämning (2mg/L) uppvisade kända 
resistensmutationer i gyrA.

Den vanligaste mutationen i gyrA förekom i kodon 94 (13/27 
isolat) och dessa isolat hade signifikant ökat MIC jämfört med 
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isolat med mutationer i kodon 90 (LEV: 2-8 mg/L vs 0.25-2 
mg/L).

Konklusion
Med nuvarande brytpunkt blir en hög andel isolat med resistens-
mutationer i gyrA klassificerade som känsliga mot levofloxacin. 
Det kan vara möjligt att behandla dessa stammar med hög dos av 
kinoloner trots ökade MIC-nivåer och resistensmutationer under 
kombinationsterapi men klinisk evidens för detta saknas. För att 
undvika feltolkning föreslår vi att isolat som är känsliga med kon-
ventionell resistensbestämning och nuvarande brytpunkter men 
med påvisbara resistensmutationer bör klassificeras som interme-
diärt känsliga (I). Våra resultat kan påverka definitionen av XDR 
tbc och förhoppningsvis leda till förbättrade brytpunkter för My-
cobacterium tuberculosis.

Njurpåverkan och protein HC hos gentamicinbehandlade 
patienter – ett vetenskapligt ST-arbete vid Infektionskli-
niken i Östersund

Karin Biasoletto1

1Infektionskliniken Östersunds sjukhus

Bakgrund och syfte
Sambandet mellan nefrotoxicitet och aminoglykosidbehandling 
är känt sedan länge. Vid behandling med aminoglykosider upp-
träder tubulär proteinuri. Protein HC (benämns även α-1-mik-
roglobulin) är ett glykoprotein som bildas i leverceller. Ökad 
urinutsöndring av fritt protein HC är en tidig och pålitlig indi-
kator på tubulär njurskada. Syftet med studien var att kartlägga 
huruvida patienter, vilka behandlats med engångsdos gentamicin, 
utvecklade njurpåverkan och tecken till njurskada, samt att se om 
protein HC i urin kunde användas som njurskademarkör för att 
detektera detta.

Material och metod
Studien var upplagd som en prospektiv, deskriptiv pilotstudie på 
Infektionskliniken i Östersund. Inklusion av patienter skedde 
under september till december 2013. Patienter som hade fått en-
gångsdos gentamicin, totalt 19 patienter, inkluderades. Samman-
ställning och bearbetning av materialet gjordes på 16 patienter, 
efter exklusion. Provtagning av urin- och blodprover gjordes en-
ligt standardiserat schema. För uppskattning av GFR (glomerulär 
filtrationshastighet) användes Lund-Malmö-ekvationen.

Resultat och diskussion
På grund av studiens begränsade storlek kunde enbart deskriptiv 
statistik utföras. Ingen tendens till njurpåverkan kunde ses, mätt 
som stegrat kreatinin, urea och cystatin C i blodprov, eller mins-
kat estimerat GFR. I urinproverna kunde dock en sådan tendens 
anas. Detta avspeglades i förhöjda värden av både protein HC 
(15 av 16 patienter) och av protein HC/kreatininindex (15 av 16 
patienter) dag 1 till 3 efter given gentamicindos. Denna njurpå-
verkan tycktes dock vara helt reversibel, då urinproteinerna åter-
gick till utgångsvärden efter ytterligare ett par dagar för de flesta 
patienter. Större studier behövs dock för att säkerställa huruvida 
singeldos aminoglykosid kan bedömas vara utan risk utifrån ne-
frotoxisk biverkningsprofil. Resultaten i den här studien tyder på 

att protein HC skulle kunna användas i klinisk praxis som markör 
för att detektera njurpåverkan vid gentamicinbehandling.

Risk factors for acquisition and characterization of ex-
tended-spectrum beta-lactamase producing Enterobac-
teriaceae in healthy travelers

Malin Vading1, Pontus Nauclér1, Mats Kalin1, Aina Iver-
sen2, Susanne Wiklund3, Christian G Giske4

1Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
2Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset,  3Vårdhy-
gien, Stockholms Län Stockholm, 4Klinisk Mikrobiologi Karolinska 
Universitetssjukhuset Stockholm

Objectives
To investigate fecal carriage and bacterial characteristics of ES-
BL-producing Enterobacteriaceae (EPE) after traveling to ende-
mic areas.

Methods
Travelers to the Indian subcontinent, Southeast Asia, northern 
Africa and the Middle East sent in fecal samples before trave-
ling and upon return and answered two questionnaires. Samples 
were plated on selective agar, followed by species determination 
(MALDI-TOF), susceptibility testing, ESBL confirmation tests, 
ESBL-genotyping (Check-MDR), and epidemiological typing 
(DiversiLab). Real-time PCR was used for screening of resistance 
genes, virulence factors, and phylogrouping of ESBL-producing 
Escherichia coli and results were compared to previously studied 
uropathogenic strains.

Results
May 2013-September 2014 168 travelers completed the study. 
Eleven travelers were excluded due to pretravel EPE colonization. 
Upon return, 49/157 (31.2 %) were colonized by EPE; 12/64 
traveling to Southeast Asia, 24/52 to India, 11/23 to Northern 
Africa and 2/18 to the Middle East. Laboratory tests are com-
pleted in 38 travelers, where 46 different strains were found. Tra-
velassociated diarrhea was more common among EPE positive 
participants, 19/49 (38.8%), compared to 22/108 (20.4%) in the 
negative group (P=0.02). Contact with healthcare facilities and 
antimicrobial treatment was also higher in the EPE-positive group 
(P=0.005 and 0.035). Detected EPE isolates were E. coli (n=44), 
Klebsiella pneumoniae (n=1) and Citrobacter freundii (n=1). 
E. coli isolates belonged to phylogroup A (n=19), B1 (n=9), B2 
(n=3) and D (n=3). CTX-M-1-group was most common (n=32) 
followed by CTX-M-9-group (n=9). Apart from fimH, found in 
34 isolates, only 10 isolates carried any of the virulence factors.

Conclusion
The risk of intestinal colonization with EPE is significant when 
traveling to India and northern Africa and elevated also when 
traveling to Southeast Asia or the Middle East. EPE found in this 
study differ in phylogroups and carry less virulence factors com-
pared to uropathogenic strains. Diarrhea during travel and anti-
microbial treatment are risk factors for fecal EPE colonization.
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Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus med
mecC- en beskrivning av 51 skånska humanfall

Anna-Karin Lindgren1, Eva Gustafsson2, A-C Petersson3, 
Eva Melander4

1Infektionsenheten Helsingborgslasarett, 2Smittskydd Skåne Region 
Skåne Malmö, 3Klinisk mikrobiologi Region Skåne Lund, 4Vårdhy-
gien Region Skåne Malmö

Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har blivit 
en allt vanligare patogen inom sjukvården och i samhället. Me-
ticillinresistens hos S. aureus orsakas av att bakterien förvärvat 
mecA genen som kodar för PBP2a . Under det senaste årtiondet 
har rapporterats fynd av stammar som enligt resistensmönstret är 
meticillinresistenta men som har utfallit negativt vid PCR- ana-
lys av mecA. Under 2011 rapporterades en ny mecA homolog , 
mecC, i isolat från mjölkkor och människa. MecC MRSA har nu 
rapporterats från 13 europeiska länder och isolerats från 14 olika 
arter. Hos människa har den beskrivits vid en rad olika infektio-
ner och bärarskap men framförallt vid hud- och mjukdelsinfek-
tioner. I Sverige är det första rapporterade fallet från en igelkott 
2003. Man har isolerat den från mjölkkor och mellan 2011-2013 
har 51 humanfall rapporterats. Inte mycket är känt om epidemio-
login bland människor. Här beskriver vi 51 humanfall från Skåne 
2005-2012. 30 fall som sparats pga cefoxitinresistens och retro-
spektivt testats för mecC samt 21 fall från 2012-2014 då mecC 
blev anmälningspliktigt.

Patienterna med mecC hade en högre medianålder än de med 
MRSA mecA (58 jfr 32 år). De var oftare av svenskt ursprung 
(94%-50%) och hade mer bakomliggande sjukdomar (72%-
36%).  41 av patienterna hade en hud- och mjukdelsinfektion. 
36 av patienterna behandlades med antibiotika och majoriteten 
enbart med Heracillin. De vanligaste spa-typerna var t843 och 
t373. MIC-värdena var som beskrivits tidigare låga jfr mecAM-
RSA med ett medianvärde på 12 mg/l och endast 2 stammar var 
multiresistenta. De flesta patienterna bodde på mindre orter på 
landsbygden. I 21 av fallen utfördes smittspårning och endast 2 
sekundärfall hittades. 20 av patienterna följdes upp med odlingar 
och av dessa var 14 negativa direkt, 1 positiv i 3 veckor,  3 i 2 
månade, 1 i 3månr och en i 6 månader. Sammantaget uppvisar 
mecCMRSA en annan epidemiologi än mecA. De har lägre MIC, 
nästan ingen multiresistens samt verkar vara en sämre kolonisatör.

Antibiotikabehandling samt prediktorer för mortalitet 
vid okänd sepsis

Karolina Prytz1, Måren Prag1, Hans Fredlund2, Anders 
Magnusson3

1Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro 2Laboratoriemedi-
cinska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro, 3Klinisk epidemiologi 
Universitetssjukhuset i Örebro

En retrospektiv undersökning avseende antibiotikabehandling 
vid oklar sepsis har genomförts i Region Örebro Län.

1. Ges antibiotikabehandling som är ”för bred, för långvarig 
eller inte anpassad för diagnosen”?

2. Ges behandling enligt riktlinjer vid svår sepsis och septisk 
chock och oklart agens? Om inte, medför det ökad morta-
litet?

3. Finns initiala prediktorer för att bedöma mortalitet?

Metod
Strukturerad journalgenomgång med utgångspunkt från positiva 
blododlingar under tiden 110701-121231.

Inklusion
Okänt fokus vid ankomst till sjukhus, icke inneliggande, vuxna.

Exklusion
Odlingar bedömda som kontamination. Materialet omfattar 274 
patienter.

Resultat
219 patienter fick adekvat behandling och 55 inadekvat i förhål-
lande till agens (varav 33 ingen behandling alls). 6 av 36 patien-
ter som avled fick fel eller inga antibiotika alls. Antal dagar med 
iv-behandling: median 5 dagar, IQR 3-10, min-max 0-69. Total 
behandlingstid (po+iv): median 14 dagar, min-max 0-588, IQR: 
11-21 dagar. CRP över 150 gav OR 2,7 för död Laktat över 4,0 
gav OR 5,2 för död. Svår sepsis gav OR 2,2 och septisk chock 
visade på OR 8,7 för död. Manligt kön ökade risken för död med 
OR 2,6 Samtliga OR signifikanta och korrelerade för ålder. 48% 
av patienterna som initialt bedömts ha svår sepsis/septisk chock 
fick aminoglykosid. Avsaknad av behandling med aminoglykosid 
gav OR 2,8 för död.

Diskussion
Samtliga fall med lång behandlingstid motiverades av diagnosen 
tex endokardit, spondylit. God behandlingsstrategi utifrån val av 
antibiotika och agens sågs. 52% av patienterna med svår sepsis/
septiskchock fick inte den behandling med aminoglykosid som 
rekommenderas. En tendens till ökning av mortaliteten sågs hos 
de som inte fick aminoglykosid men denna var ej signifikant. 
CRP, laktat, manligt kön samt sepsisgrad kunde ensamma använ-
das för att prediktera risken för död.

Systemiska symtom som markörer för svår sepsis

Jon Edman Wallér1, Lars Ljungström2, Rune Andersson3, 
Gunnar Jacobsson4, Maria Werner5

1Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås, 2Infektionsklini-
ken Skaraborgs Sjukhus Skövde, 3Institutionen för biomedicin, avd. 
för infektionssjukdomar Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universi-
tet, 4Infektionskliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde, 5Infektionsklini-
ken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Bakgrund
Svår sepsis är en vanlig orsak till död och morbiditet. Tidig upp-
täckt och behandling är avgörande för prognosen. Den kliniska 
bilden kan variera och diagnostiska svårigheter fördröjer ofta 
adekvat behandling. Vid sidan om lokala infektionssymtom kan 
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den systeminflammatoriska reaktionen i sig ge upphov till all-
mänsymtom. Syftet med denna studie var att utvärdera sex sym-
tom som markörer för svår sepsis hos patienter med misstänkta 
bakteriella infektioner.

Metod
Retrospektiv journalstudie med konsekutiva data. Alla patienter 
som under mars månad 2012 lades in på Södra Älvsborgs Sjuk-
hus med intravenös antibiotika för misstänkt samhällsförvärvad 
infektion inkluderades (n=298; medianålder: 74 år; kvinnor: 52 
%). Förekomst av allmänsymtom (feberkänsla/frossa, andfådd-
het, muskelsvaghet, gastrointestinala symtom, smärta, konfusion/
medvetandesänkning) som bidrog till att patienten sökte vård 
registrerades. De patienter som inom 48 timmar från inkomst 
uppfyllde kriterier för svår sepsis jämfördes med övriga beträf-
fande förekomst av allmänsymtom vid insjuknandet. Resultaten 
justerades för kön och ålder.

Resultat
Kriterier för svår sepsis uppfylldes hos 32 % (n=94) av patienter-
na. Dessa var äldre (medianålder: 80 år vs. 71 år) och hade fler 
allmänsymtom (median: 2 vs. 1) än patienter utan svår sepsis. Av 
de individuella symtomen var konfusion/medvetandesänkning 
(OR: 3,9, 95 % CI: 1,9-7,8), andfåddhet (OR: 3,2, 95 % CI: 
1,9-5,4) och gastrointestinala symtom (OR: 2,0, 95 % CI: 1,0-
4,0) signifikant relaterade till svår sepsis.

Slutsatser
Systemiska symtom, speciellt konfusion/medvetandesänkning, 
andfåddhet och gastrointestinala symtom, tycks vara vanligare vid 
svår sepsis än vid lindrigare infektioner. Systematisk bedömning 
av dessa symtom tidigt i förloppet skulle sannolikt kunna för-
bättra diagnostiken av svår sepsis och komplettera vitalparametrar 
och laboratorieanalyser.

Dynamiskt uttryck av monocytärt HLA-DR i relation till 
mRNA nivåer av HLA-DRA och CIITA vid sepsis med va-
rierande allvarlighetsgrad.

Sara Cajander1, Bo Söderquist2, Anders Bäckman2, Elisa-
bet Tina2, Anders Magnuson3, Kristoffer Strålin4

1Infektionsklinik/Institutionen för hälsa och medicin Region Örebro 
län/Örebro Universitet, 2Kliniskt forskningscentrum/Örebro univer-
sitet, 3Klinisk epidemiologi och biostatistik Region Örebro län/Örebro 
universitet, 4Infektionsklinik Karolinska sjukhuset, Huddinge

mHLA-DR-uttryck har föreslagits som metod för att avgöra gra-
den av immunsuppression efter sepsis då det fungerar som en 
länk mellan det cellulära och det adaptiva immunsvaret. mHLA-
DR mäts genom flödescytometri (FCM) och speglar uttrycket av 
MHC klass II på monocyternas cellyta, vilket är väsentligt för an-
tigenpresentation. En kvarstående sänkning av mHLA-DR efter 
sepsis har visat koppling till ökat antal nosokomiala infektioner, 
förlängd vårdtid på IVA samt ökad mortalitet. Immunstimuleran-
de behandling hos septiska patienter, styrd utifrån mHLA-DR-
uttryck, har visat förbättrad outcome.
I ett tidigare arbete fann vi en korrelation (r=0.84) mellan 
mHLA-DR mätt med FCM och HLA-DRA-mRNA mätt med 

kvantitativ real-tids PCR (qRT-PCR) under en ögonblicksbild av 
sepsisförloppet, dag 1-2. I aktuellt arbete studeras det dynamiska 
uttrycket av HLA-DRA-mRNA och class 2 transaktivator-mR-
NA (CIITA), som reglerar transkriptionen av MHC-class 2 re-
laterade gener, i relation till mHLA-DR under sepsisförloppet. 
Syftet är att evaluera om dynamiken skiljer sig mellan de olika 
mätmetoderna över tid. HLA-DR-uttrycket redovisas i relation 
till sepsissjukdomens allvarlighetsgrad.

Frågeställning
Hur varierar det dynamiska uttrycket av HLA-DRA-mRNA och 
CIITA-mRNA i förhållande till mHLA-DR vid sepsis ?

Metod
Patienter med blododlings-positiv sepsis inkluderades konseku-
tivt i studien (n=54). Upprepad mätning av HLA-DR genom 
FCM och qRT-PCR utfördes vid fem tidpunkter (dag1-2, dag 3, 
dag 7, dag 14, dag 28). Det dynamiska uttrycket mättes genom 
interaktionstester för tid och allvarlighetsgradering (mixed model 
for repeated mesurements).

Resultat
Interaktionstester för tid och allvarlighetsgrad visade att HLA-
DR var lägre initialt men steg med en brantare lutning vid all-
varlig sepsis och septisk shock jämfört med icke allvarlig sepsis, 
oavsett vilken mätmetod som användes.

Slutsats
HLA-DRA mätt med qRT-PCR uppvisar samma dynamiska 
uttrycksprofil vid sepsis som monocytärt HLA-DR mätt genom 
FCM. Till följd av praktiska fördelar kan analys av HLA-DRA bli 
aktuellt som ett alternativ vid monitorering av sepsisinducerad 
immunsuppression.

The Neutrophil-Lymphocyte Count Ratio as a Biomarker 
of Severe Sepsis in E coli Infections in Adults

Lars Ljungström1, Rune Andersson2

1Infektionskliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2Institutionen för 
Biomedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Uni- 
versitet Skövde

The neutrophil-lymphocyte count ratio (NLCR) is an easy to 
analyse biomarker reacting very early in the course of acute in-
flammation. It has previously been reported to correspond to 
bacteremia and recently to disease severity in community-acqui-
red pneumonia . We have looked att 205 consecutive patients 
with with E coli infections (ECI) and found the same to be true 
for ECIs. This may be of great clinical importance since E coli is 
the most frequently isolated pathogen in patients with infections 
requiring in hospital care. This study is part of a 9 month conse-
cutive epidemiologic study of community acquired severe sepsis 
and septic shock in adults at Skaraborg Hospital in the Western 
Region of Sweden. All patients admitted to the hospital recieving 
intraveneous antibiotic treatment within the first 48 hours of ad-
mission were evealuated for severe sepsis and septic shock. Upon 
admission, two sets of blood cultures and other relevant cultures 
were obtained from each patient as well as sampling for NLCR 
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and veneous plasma lactate. Out of 1600 patients consenting to 
participate in the study, 205 had an ECI. 64 had a positive blood
culture for E coli. 50 of the patients met one or more criteria for 
severe sepsis or septic shock. The NLCR was significantly higher 
(p-value <0,001) in the severe sepsis group (median=21,1 with 
quartiles 11.1-42,4) compared to the group with no severe sepsis 
(median=11,6 with quartiles 7,6-18,9).

The Neutrophil Lymphocyte Count Ratio performs as 
well as Procalcitonin as a Biomarker of Severe Sepsis 
and Bacteremia in the Emergency Department

Lars Ljungström1, Gunnar Jacobsson1, Diana Karlsson2, 
Anna-Karin Pernestig2, Rune Andersson3

1Infektionskliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2Institutionen för 
Systembiologi Högskolan i Skövde, 3Institutionen för Biovetenskap 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet

The Neutrophil Lymphocyte Count Ratio (NLCR) correlates 
with bacteremia (1), with disease severity in pneumonia (2), and 
with severe sepsis in Escherichia coli infections (3). We have com-
pared the NLCR withProcalcitonin (PCT) in 425 randomly cho-
sen adult patients with sepsis and severe sepsis.

Skaraborg Hospital is a Swedish general hospital in two loca-
tions serving a population of 256,000 inhabitants. During 2011-
2012 we performed a nine month population based consecutive 
study on the incidence of community acquired severe sepsis and 
septic shock in adults. 425 patients with severe sepsis (n=208) 
and sepsis (n=217) were randomly chosen from a cohort of 1880 
patients consenting to participate in the study. Blood cultures and 
other relevant cultures were secured from all patients before initia-
tion of antibiotic therapy. Routine laboratory sampling was made 
upon arrival, including venous lactate and Neutrophil Lympho-
cyte Count Ratio (NLCR). PCT was analyzed at the University 
of Skövde on plasma stored at -70 C. NLCR >10 was chosen as 
cut-off value for bacteremia (1) and severe sepsis, and for PCT 
>0,5 ng/mL was chosen as recommended by the distributor. As 
hypoperfusion criteria for severe sepsis, a venous lactate of >3,5 
mmol/L, 1 mmol/L above the upper reference limit, was used.

There were no statistically significant differences for the diag-
nostic accuracy of NLCR>10 and PCT>0.05 ng/ml for severe 
sepsis (AUC 0.68 for NLCR>10 vs. 0.64 for PCT>0.05 ng/
ml; p value = 0.27) neither for bacteremic sepsis (AUC 0.71 for 
NLCR>10 vs. 0.68 for PCT>0.05 ng/ml; p value = 0.35). The 
NLCR peaks within 4 hours after disease onset. In the ED the 
NLCR performs equally well with PCT in detecting severe in-
fections in the early phase of the disease. It is rapidly analyzed 
from a full blood count at low cost and is suitable as a screening 
biomarker for severe infections.

Hepcidin-25 och Ret-MCH vid svår sepsis/septisk chock

Jon Olinder1, Cecilia Rydén1, Daniel Ehinger2, Erik Lilje-
borg2, Anders Schmidt3

1Infektionskliniken Helsingborgs lasarett, Region Skåne, 2Lunds 
Universitet, Medicinska fakulteten Lunds Universitet/Helsingborg, 

3Anestesi/Intensivvård Helsingborgs lasarett, Region Skåne

Bakgrund
Svår sepsis är ett livshotande tillstånd med mortalitetssiffror på 
ca 20 %. Objektiva parametrar för att följa sjukdomsförloppet 
är av stor vikt för att avgöra behandlingseffekt, om komplikatio-
ner uppstått, behandlingstid med antibiotika. I studien jämför-
des hepcidin-25, ett litet protein som normalt styr järnbalansen i 
kroppen, liksom reticulocyt-MCH med CRP och PCT vid svår 
sepsis/septisk chock hos patienter inlagda på intensivvårdsavdel-
ning. Nivåerna av hepcidin-25 i kroppen ökar vid pneumoni 
liksom vid neonatal infektion, hepatit, HIV och malaria. Vi ge-
nomförde en pilotstudie på 15 patienter på Helsingborgs lasarett 
i samarbete mellan Infektionskliniken och IVA inför en mer om-
fattande studie. Patienter >18 år med IVA-krävande sepsis med 
sjukhusvistelse mindre än 24 timmar inkluderades. Provtagning 
utfördes under de 7 första vårddygnen efter inklusion. Etikpröv-
ningsnämndens tillstånd förelåg, och informerat samtycke gavs 
av patienten eller närstående. Samtliga patienter provtogs enligt 
IVA-rutin, daglig SOFA-score bedömning ingick i protokollet.

Resultat
Syftet med föreliggande studie var dels att undersöka huruvida 
akutfasproteinet hepcidin-25 utgör ett värdefullt tillskott som 
biomarkör vid intensivvårdskrävande svår sepsis. Samtliga pa-
tienter uppvisade förhöjda nivåer av hepcidin-25 vid inklusion, 
liksom av PCT och CRP. Hepcidin-25-nivåerna förändrades 
med tidsförlopp mycket likt det som sågs för PCT, och ca 1 dygn 
innan noterad CRP-förändring. Vid icke septisk komplikation 
reagerade hepcidin-25 med stegring snabbare än CRP, medan 
PCT-värdena fortsatte normaliseras. Reticulocyt-MCH sjönk un-
der den initiala sjukdomsperioden och utgör ett bättre mått på 
anemigraden hos dessa patienter än Hb. Hos de flesta patienter 
hann Ret-MCH stiga till nivåer strax över inklusion svärde innan 
studietidens slut.

Slutsats
Hepcidin-25 utgör en akutfasreaktant jämförbar med CRP, med 
snabbare förändring efter insatt antibiotikabehandling, närmast 
parallellt med PCT. Hepcidin-25 stiger snabbare än CRP vid 
icke-septisk komplikation som lett till klinisk försämring. PCT 
utgjorde en bra biomarkör initialt samt för tillfrisknande av sepsis 
i denna studiepopulation. Fler, större studier inkluderande andra 
intensivvårdskrävande sjukdomar vore önskvärda.

nuc-DNA-dynamik i helblod vid Staphylococcus aureus- 
sepsis

Paula Mölling1, Kristoffer Strålin2

1Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 2In-
fektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Syfte
Kvantitativ PCR är en lovande metod i sepsisdiagnostik, inklusive 
Staphylococcus aureus-sepsis. Vi ville studera nuc-DNA-dynami-
ken i blod under sjukdomsförloppet vid S.aureus-sepsis, för att se 
om mängden DNA korrelerar till kliniska faktorer. nuc-genen är 
specifik för S.aureus.
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Metod
Blodprov togs i EDTA-rör samtidigt som blododling (dag 0) från 
patienter som sökte Infektionsakuten på Universitetssjukhuset 
i Örebro med misstänkt sepsis, mellan februari 2011 och juni 
2014. När en blododling preliminärt visat S.aureus, inkluderades 
patienten i studien. Ytterligare blodprov togs dag 1-2, dag 3-4 och 
dag 6-8. DNA extraherades från 1 ml fryst helblod , med hjälp 
av ”Blood Pathogen Kit” (Molzym) med instrumentet ”Arrow” 
(Diasorin). Därefter analyserades det med en S.aureus-specifik 
inhouse-PCR-metod, där nuc-specifika primrar användes. Mäng-
den DNA kvantifierades genom att resultatet jämfördes mot en 
standardkurva med känd DNA-koncentration. Kliniska och de-
mografiska data samlades in kontinuerligt under studiens gång. 

Studien är godkänd av den regionala Etikprövningsnämnden.

Resultat
Tjugotvå patienter med blododlingsverifierad S.aureus-sepsis 
inkluderades i studien. Alla patienter erhöll adekvat antibioti-
kabehandling inom 2 dygn. En patient med septisk chock dog 
dag 3. Figuren illustrerar dynamiken av nuc-DNA . Prov från 
ankomsten (dag 0) saknades i 15 fall. Vi fann PCR-positivitet i 
följande utsträckning: 7/7 (100%) dag 0, 18/22 (82%) dag 1-2, 
8/17 (47%) dag 3-4 och 1/6 (17%) dag 6-8. En patient med ope-
rationskrävande endokardit hade fortfarande kvar detekterbart 
nuc-DNA dag 6-8. Tabellen visar mängden nuc-DNA dag 1-2 i 
relation till kliniska faktorer.

Slutsats
Hos samtliga 22 patienter fann vi detekterbart nuc-DNA. 82% 
av proverna var PCR-positiva även efter 1-2 dagars antibiotika-
behandling. Hög koncentration av nuc-DNA var associerat med 
hög neutrofil-lymfocyt-kvot. Patienter med svår sepsis eller septisk 
chock tenderade att ha högre nuc-DNA-nivåer. Framtida studier 
behövs för att få svar på huruvida upprepade koncentrationsbe-
stämningar av bakteriellt DNA i blod kan användas i tolkningen 
av det kliniska förloppet vid sepsis.

Ventrikeldränagerelaterad meningit efter subarachnoi-
dalblödning, incidens och diagnostiska utmaningar

Johan Widén1, Gabriel Westman1, Elisabeth Ronne-Eng-
ström2, Per Enblad2, Britt-Marie Eriksson1

1Institutionen för medicinska vetenskaper, sektionen för infektions-
sjukdomar Uppsala universitet, 2Institutionen för neurovetenskap, 
sektionen för neurokirurgi Uppsala universitet

Bakgrund
Patienter med subarachnoidalblödning (SAH) vårdas i regel på 
en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA). En stor del av 
dessa patienter erhåller externt ventrikeldränage (EVD) under 
vårdtiden för att möjliggöra monitorering av intrakraniellt tryck 
(ICP) och dränage av cerebrospinalvätska för att sänka ICP. An-
vändandet av EVD medför ökad risk för vårdrelaterad meningit, 
vilket är en stor utmaning att diagnostisera, då symtomen kan 
maskeras av den underliggande sjukdomen och livkordiagnosti-
ken försvåras av blödningen och den efterföljande inflammatoris-
ka processen i subarachnoidalrummet.

Metod
En retrospektiv journalstudie utfördes på 191 konsekutiva pa-
tienter med SAH och EVD som vårdats på NIVA, Akademiska 
sjukhuset mellan januari 2010 och december 2013. Bakteriell 
meningit definierades som positiv likvorodling samt tecken till 
inflammation i likvor.

Resultat
12 (6,3%) patienter drabbades av odlingsverifierad EVD-relate-
rad bakteriell meningit. Den vanligaste patogenen var koagulas-
negativa stafylokocker (KNS) som stod för 9 av fallen, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus och alfastreptokocker stod 
för ett fall vardera. Sex patienter hade växt av bakterier i likvor 
som betraktades som kontamination, fyra KNS, en Micrococcus 
spp, och en difteroider. I 40 fall (20,9 %) förelåg inflammation 
i likvor som ej kunde uteslutas bero på bakteriell meningit då 
likvorodlingar ej tagits eller tagits under pågående antibiotikabe-
handling. 81 patienter (41,2%) fick empirisk antibiotikabehand-
ling riktad mot bakteriell meningit. Cefotaxim i högdos kom-
binerat med vancomycin var det vanligaste preparatvalet (n=70) 
följt av högdos meropenem i kombination med vancomycin 
(n=25) varav majoriteten även fick cefotaxim i kombination med 
vancomycin under förloppet (n=17).

Konklusion
EVD-relaterad bakteriell meningit drabbade 6,3% av patienterna 
i det aktuella materialet. KNS var den vanligaste patogenen. Di-
agnostiken är svår vilket illustreras av en hög frekvens av empirisk 
antibiotikabehandling. Detta är negativt både ur ett biverknings- 
och resistensperspektiv och ett stort behov av förbättrad diagnos-
tik finns.

Samhällsförvärvad pneumoni på IVA SÄS 2012

Anna Widell1, Anders Lundqvist1

1Infektion Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Bakgrund
Pneumoni är en vanlig orsak till sjukhusvård och IVA-vård. Inci-
densen av samhällsförvärvad pneumoni uppges ofta till ca 1% och 
mortaliteten vid sjukhusvård på svenska infektionskliniker ca 5%.

Syfte
Att studera vuxna patienter med samhällsförvärvad pneumoni 
som vårdats på IVA under 2012, med avseende på bakgrundsfak-
torer, handläggning och vårdförlopp.

Metod
Patienter identifierades genom sökning i medior och manuell 
journalgranskning gjordes.

Resultat
Åttiotvå patienter identifierades och efter exklusion inkluderades 
37 patienter (21 män, 16 kvinnor) Medelåldern för män vid in-
läggning var 68 år och för kvinnor 72 år. Vi fann en hög grad 
av bakomliggande sjuklighet. Under vårdtiden avled 12 patienter 
och medelvårdtiden var 16,5 dygn. Nästan hälften av patienterna 
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hade en kort vårdtid på IVA, 2 dygn eller kortare. Vitalparametrar 
i ambulans, vid ankomsten till akuten samt vid ankomst till IVA 
noterades. Män hade i genomsnitt en högre andningsfrekvens och 
en lägre saturation än kvinnor initialt. Medeltemperaturen var 
vid ankomst till sjukhus endast 37,5 grader. Tjugofyra procent av 
patienterna uppfyllde kriterier för svår sepsis eller septisk chock 
första dygnet på sjukhus.

En stor del av patienterna fick bensylpenicillin initialt (76 %), 
inte sällan i kombination med tobramycin. Enbart 7 patienter 
fick initialt bredare betalaktamantibiotika än bensylpenicillin, 
men för 10 patienter bytte man till ett sådant preparat under för-
sta dygnet. Tio patienter fick tillägg av makrolid första dygnet, 
ingen fick kinolon. Trettiosex patienter var blododlade och i fyra 
fall hittades kliniskt relevanta fynd. Ett eller flera mikrobiologiska 
agens relaterade till pneumoni påvisades hos 17 patienter, 4 fall 
av pneumokocker, 5 fall av Haemophilus Influenzae, 1 fall av my-
coplasmapneumoni, 3 fall av influensa A. Inget fall av legionella 
hittades. Trettiotre patienter fick andningsunderstöd, 17 enbart 
non-invasiv ventilation.

Slutsats
Av 82 identifierade patienter hade endast 37 patienter en sam-
hällsförvärvad pneumoni vilket illustrerar behovet av manuell 
journalgranskning för studier av denna diagnos.

En jämförelse mellan det prediktiva värdet av ett lågt 
PSI och ett lågt CRB 65 avseende mortalitet och morbi-
ditet vid samhällsförvärvad pneumoni.

Michael Stofkoper1

1Infektionskliniken i Östergötland, Linköping

Bakgrund
Flera modeller finns för att bedöma allvarlighets graden hos pa-
tienter med samhällsförvärvad pneumoni (CAP). I Sverige an-
vänds idag främst CRB-65. En modell som oftare används in-
ternationellt är Pneumonia Severity Index (PSI). Modellerna 
beräknas enligt olika poängskalor med stigande mortalitet, 0-4 
för CRB 65 samt 1-5 för PSI. PSI tar utöver CRB-variablerna 
konfusion, andningsfrekvens och blodtryck även hänsyn till fak-
torer som tidigare sjukdomar, laboratorie värden och lungrönt-
gen. PSI är främst framställd för identifiering av patienter med 
låg mortalitets risk. Den har visat sig vara överlägsen CRB-65 i att 
prediktera 30-dagars mortalitet hos dessa patienter (1,2).

I Sverige är CRB-65 mer väl studerad än PSI och då främst med 
data ur det nationella pneumoni registret (2,3).

Syfte och frågeställning
PSI respektive CRB-65 jämförs avseende allvarlig utgång 
(IVA-krävande sjukvård och/eller 30-dagars mortalitet) hos pa-
tienter med CAP och CRB-65 0-1 respektive PSI 1-3. Enligt hy-
potesen är PSI 1-3 vid inkomst till akut-mottagningen ett säkrare 
mått än CRB-65 0-1 för att utesluta allvarlig utgång vid CAP.

Dessutom har 30-dagars mortalitet jämförts för åldern 65 res-
pektive 85år som enskild risfaktor vid pneumoni.

Metod
Data har insamlats retrospektivt genom journalstudier på samt-

liga patienter inneliggande på infektionskliniken i Östergötland 
under 2013 med huvuddiagnosen Pneumoni (n=240). För samt-
liga inkluderade patienter (n=187) har CRB-65 samt PSI beräk-
nats utifrån tillgängliga data. En jämförelse mellan CRB-65 0-1 
samt PSI 1-3 avseende allvarlig utgång (IVA vård eller mortalitet) 
presenteras, men även värden för CRB-65 2-4 samt PSI 4-5 (ta-
bell1). Bakteriella odlingsfynd och antibiotika användning kom-
mer också att presenteras.

Referenser
1. Major advances in managing community-acquired pneumo-

nia, Waseem Asrar Khan and Mark Woodhead. F1000Prime 
reports 2013, 5:43 (doi:10.12703/P5-43)

2. Prognostic score systems and community acquired bacterae-
mic pneumococcal pneumonia, C.Spindler and Å.Örtqvist, 
ERJ October 1, 2006 vol. 28 no 4, 816-823

3. vårdprogrammet för samhälls förvärvad pneumoni 2011, 
svenska infektionsläkarföreningen.

Var behandlas pneumoni bäst? Infektion eller Medicin?

Gunnar Jacobsson1, Alfred Lundberg2, Cecilia Kurkkio2

1Inst. för Biomedicin Göteborgs Universitet, 2Sahlgrenska Akademin 
Göteborgs Universitet

Samhällsförvärvad pneumoni är en vanlig diagnos på svenska 
sjukhus, merparten av patienterna vårdas på medicinkliniker. 
Svenska Infektionsläkarföreningen har tagit fram kvalitetsmål och 
dessa utvärderas i ett kvalitetsregister för pneumoni vårdad på in-
fektionsklinik. Hur pneumonivården bedrivs på medicinkliniker 
är oklart.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka antibiotikaanvändningen 
vid pneumoni vårdad på 3 medicinkliniker i Västra Götalandsre-
gionen, och hur Svenska Infektionsläkarföreningens kvalitetsmål 
uppfylldes. Vi redovisar här preliminära data för en klinik, med-
icinkliniken SU/Östra, data från kvalitetsregistret anges inom 
parentes.

Inklusionskriterium var inläggning mellan 2012-01-01 och 
2012-12-31 på medicinklinik med huvuddiagnos pneumoni 
(ICD-10: J13-J18) eller som bidiagnos till sepsis (ICD-10: A40, 
A41, eller A49). Patienter som vårdats inneliggande under de se-
naste 30 dagar som föregick det aktuella vårdtillfället exklude-
rades liksom patienter med start av antibiotika efter 48 timmar.
109 patienter inkluderades slumpmässigt, 48 (47) % kvinnor, 
medianålder 80 (67) år. Kronisk hjärtsjukdom förekom i 50 (27) 
%, neurologisk sjukdom i 36 (17) % samt immunkompromette-
rande sjukdom i 1 (12) %. I 67 (62) % var pneumoni primär di-
agnos, 42 (27) % med allvarlig (CRB 65 ≥ 2) pneumoni, 6 (7) % 
vårdades på IVA, sjukhusdödligheten var 8 (4) %. För att kunna 
räkna ut CRB 65 saknades någon parameter i 43 (16) %, 24 (76) 
% luftvägsodlades, 70 (93) % blododlades, agens påvisades inte 
hos 78 (62) %, initial behandling med pc V/G förekom i 45 (48) 
%, och behandlingen pågick 7 dagar eller färre hos 27 (29) %.

Medicinkliniken vårdar äldre, kroniskt och akut sjukare patien-
ter med pneumoni än genomsnittet på svenska infektionskliniker 
och detta avspeglar sig i högre sjukhusdödlighet. Kvaliteten på 
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pneumonidiagnosen är lägre på medicin både avseende kliniska 
variabler och mikrobiologi. Däremot brister behandlingen avse-
ende initialt val av antibiotika och längd lika mycket på infektion 
som medicin. Kvalitetsarbete för bättre pneumonivård måste om-
fatta både medicin-och infektionskliniker.

Metabolomic analysis of sera from patients with com-
munity-acquired pneumonia

Alicia Edin1, Anna Kauppi1, Daniel Müller1, Anders Sjö-
stedt1, Åsa Gylfe1, Anders Johansson1

1Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet

Abstrakt
Community-acquired pneumonia (CAP) may present with si-
milar clinical symptoms, regardless of viral or bacterial aetiolo-
gy. There is need of diagnostic assays that rapidly discriminate 
between aetiologies. In this study, we applied a newly developed 
qPCR assay for the diagnosis of CAP and investigated if a meta-
bolomic approach could be used for biomarker discovery.

Methods
In a prospective pilot cohort study 35 patients with suspected 
CAP treated at the Infectious diseases clinic, Norrlands univer-
sitetssjukhus in Sweden were enrolled. Respiratory specimens 
for aetiological diagnostics were collected at admission and af-
ter recovery >2 months later. Nasopharyngeal swab and sputum 
specimens were analysed with a newly developed qPCR-assay for 
15 bacteria and viruses as well as by standard clinical microbiolo-
gy methods. Serum samples for metabolomic analysis by Liquid 
chromatography–mass spectrometry (LCMS) were collected at 
admission, at 3 hours, the morning after admission, and after >2 
months.

Results
Thirty of the 35 patients enrolled received a pneumonia diag-
nosis upon discharge. Culture-based diagnostics together with 
the qPCR-assay detected a likely aetiology in 26/30 cases. The 
qPCR assay detected 8 cases of viruses or M. pneumoniae which 
were undetected by standard clinical microbiology diagnos-
tic methods. The comprehensive analysis of >1000 metabolites 
showed clear separation in metabolic patterns between samples 
taken at admission and after recovery from disease. There were 
uncertain differences among patterns representing different time 
points within 24 hours, and among different bacterial aetiologies 
of CAP. More than 10 metabolites providing separation between 
acute disease and after the recovery from disease were chemically 
identified. Several of these metabolites were phosphatidylcholines 
and phospholipids.

Conclusions
The new assay for in parallel qPCR detection of respiratory bac-
teria and viruses performed well for laboratory diagnosis of CAP, 
and exhibited good agreement with standard methods. The meta-
bolomic analyses of sera identified several new potential biomar-
kers for CAP.

Vaccination status and immune response to 13-valent 
pneumococcal conjugate vaccine in asplenic individuals

Per Nived1, Bo Settergren1

1Infektionskliniken CentralsjukhusetKristianstad

Overwhelming post-splenectomy infection (OPSI) is immediate-
ly life-threatening and vaccination against encapsulated bacteria, 
in particular pneumococci, decreases its incidence.

First, we investigated the adherence to vaccination guidelines 
in a retrospective study of the hospital records of splenectomised 
patients. Second, patients were asked to complete a questionnaire 
and invited to participate in a study where 12-valent pneumococ-
cal serotype-specific IgG concentrations were determined before 
and 4 to 6 weeks after vaccination with PCV13.

Of 79 individuals who underwent splenectomy between 2000 
and 2012: 81.0% received pneumococcal vaccine, 51.9% recei-
ved vaccine against Haemophilus influenzae type B and 22.8% 
received meningococcal vaccine. 31 individuals were deceased. 33 
individuals completed questionnaires and accepted participation 
in the second part of the study. The participants consisted of two 
groups: (1) prior PPV23 (n=24) and (2) prior PPV23+PCV13 
(n=9). In group 1, pre-PCV13 GMC’s ≥0.35 µg/mL were obser-
ved for serotypes 1, 4, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F and 23F, 
and GMC’s 0.35 µg/mL. Adherence to guidelines regarding pri-
mary pneumococcal vaccination was adequate but only a mino-
rity received the recommended meningococcal vaccination. High 
levels of pneumococcal serotype-specific antibodies was observed 
in the previous PPV23 vaccinated group, and more pronounced 
in the previous PCV13 group, and our data suggests that PCV13 
is immunogenic for serotypes 1, 3, 4, 5, 7F, 18C, 19A, 19F and 
23F, if used as a booster dose in asplenic patients with previous 
PPV23 vaccination.

Faecestransplantation vid recidiverande Clostridium
difficile-associerad diarré

Maria Bäck1, Torbjörn Norén2

1Infektionskliniken Centralsjukhuset i Karlstad, 2Smittskydd och 
Vårdhygien Universitetssjukhuset i Örebro

Bakgrund
Recidiverande Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) 
kan vara ett svårbehandlat tillstånd och terapisvikt trots adekvat 
antibiotikabehandling är inte ovanligt. Syftet med detta kvalitets-
projekt var att utvärdera behandlingseffekten av faecestransplan-
tation vid recidiverande CDAD på Infektionskliniken, Central-
sjukhuset i Karlstad (CSK).

Metod
Retrospektiv journalgranskning av samtliga fall som fått fae-
cestransplantation inneliggande på Infektionskliniken, CSK mel-
lan åren 2008-2012. Faecestransplantation gavs i form av lave-
mang (ca 1 dl donerad faeces finfördelat och blandat i ca 200-300 
ml NaCl). Recidiv definierades som diarré (≥3 lösa avföringar/
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dygn) inom 3 mån efter faecestransplantation samt påvisning av 
Clostridium difficile-toxin i faeces och/el växt av toxinproduce-
rande Clostridium difficile i faeces-odling.

Resultat
Totalt identifierades 43 fall som fått faecestransplantation. 26 av 
43 fall (60,5 %) bedömdes symptomfria 3 mån efter faecestrans-
plantation. Av de patienter som hade pågående behandling med 
protonpumpshämmare var 14 av 28 fall (50,0 %) symptomfria 3 
mån efter faecestransplantation. Antal faecestransplantationer per 
vårdtillfälle samt eventuell för- och efterbehandling med antibio-
tika (metronidazol och/el vankomycin) varierade mycket, vilket 
gör analys av resultatet komplicerad. Inga komplikationer/biverk-
ningar noterades.

Konklusion
Faecestransplantation kan vara en effektiv behandling vid recidi-
verande CDAD.

Kliniska fynd och behandlingssvar under ett utbrott av 
respiratorisk tularemi i Jämtland

Sara Mörtberg1, Micael Widerström2, Mattias Magnus-
son3, Ingrid Svensson, Anders Johansson4
1Infektionskliniken Östersunds sjukhus 2Smittskyddsenheten Region 
Jämtland Härjedalen Östersund, 3Avd. för diagnostisk radiologi. Öst-
ersunds sjukhus, 4Klinisk Mikrobiologi Umeå Universitet

Utbrott av respiratorisk tularemi (harpest) är extremt ovanliga i ett 
globalt perspektiv. Vi beskriver det största respiratoriska utbrott 
som rapporterats i världen sedan 1967. Under 2010 inträffade 
ett utbrott av tularemi i Jämtlands län. 78 personer rapporterades 
varav 62 män och 16 kvinnor med medianålder 64,5 år (3-90 år). 
Hela 67 fall av respiratorisk tularemi anmäldes, dessutom nio fall 
av ulceroglandulär respektive ockuloglandulär tularemi. De 67 
fallen med respiratorisk tularemi insjuknade mellan 16 juli och 
27 oktober och den absoluta majoriteten (94 %) hade misstänkt 
riskexponering för smittsam aerosol. De flesta patienter med 
respiratorisk tularemi rapporterade influensaliknande sjukdom 
med feber, hosta och myalgier. 33 personer med respiratorisk tu-
laremi sjukhusvårdades och denna grupp hade signifikant mera 
underliggande sjukdomar, kortare feberduration före inläggning 
och högre CRP nivåer än gruppen icke sjukhusvårdade. Illamå-
ende, kräkningar och diarré var också signifikant vanligare bland 
sjukhusvårdade. Alla sjuhusvårdade blododlades vid inkomst och 
för 10/33 av visades växt av Francisella tularensis. Medeltiden för 
positiv blododling var 7,34 dagar (6-8 dagar). Ett dödsfall inträf-
fade. Bland de 33 sjukhusvårdade fallen med respiratorisk tula-
remi påvisas förändringar vid lungröntgen och datortomografi 
av thorax hos 91 % (29/32) respektive100 % (18/18). Typiskt 
sågs subpleuralt/pleuralt belägna 1-3cm stora rundinfiltrat, van-
ligen unilobulära, lätt mediastinal lymfkörtelförstoring och lätt 
pleurautgjutning. Mediandurationen feber före behandling med 
adekvat antibiotika var 5 (spridning 4-12) respektive 7 (3-90) da-
gar för de blododlingspositiva respektive icke blododlingspositiva. 
Mediantiden till feberfrihet efter adekvat antibiotika (definierades 
som kinolon alternativt gentamicin) var 4 (1-5) respektive 2 (1-5) 
dagar.

Konklusion
Utbrott av respiratorisk tularemi kan förekomma under som-
mar-höst i Sverige. Kännedom om kliniska och röntgenologiska 
fynd kan bidra till tidig upptäckt och tidig behandling där våra 
data ger belägg för att kinolonbehandling är effektiv. Förlängd 
blododlingstid är nödvändig för att upptäcka bakteriemi med F. 
tularensis.

Phylogenomic analyses of the expansion of Francisella 
tularensis in continental Western Europe

Chinmay Dwibedi1, Adrian Lärkeryd2, Kerstin Myrten-
näs2, Caroline Öhrman2, Dawn Birdsell3, David Wagner3, 
Mats Forsman2, Pär Larsson2, Anders Johansson1

1Institutionen för klinisk mikrobiologi Umeå universitet, 2CBRN 
skydd och säkerhet Försvarets forskningsinstitut FOI Umeå, 3De-
partment of Biological Sciences Northern Arizona UniversityFlagstaff 
USA

Abstrakt
Tularemia outbreaks, caused by a subpopulation of Francisel-
la tularensis has been reported to be emerging and spreading in 
Continental Western Europe with Spain reporting its first case as 
recently as in 1996. Little is known about how the causative F. 
tularensis clones have spread in the region and if this happened 
recently. Fifty six strains of F. tularensis from continental Western 
Europe, isolated between 1947 and 2013 were whole-genome se-
quenced and compared with sequences of a global origin. Based 
on canonical single-nucleotide polymorphisms (canSNPs) obtai-
ned from the genomic analysis, another 155 F. tularensis isolates 
from Western Europe were genotyped. Using canSNP markers, 
we created a phylogeny of F. tularensis and analyzed geograp-
hical distribution. To understand the natural mutation rate we 
carried out a BEAST analysis on isolates from Spain where we 
had many isolates available. All isolates analyzed from Continen-
tal Western Europe belonged to a genetic clade denoted B.11 
of F. tularensis holarctica (tularemia type B). Two new genetic 
branches were identified, one was denoted B.51 and had many 
genotypes connected to a common base (a star phylogeny) and 
another more basal branch (B.52) was geographically restricted 
to the East. Some region-specific subclades were found within the 
star phylogeny B.51. Comparison with historical outbreaks in the 
1950ies revealed that endemic regions were largely unchanged. A 
genome-wide mutation rate of 0.4 SNPs per year was calculated.

Our results points to an evolutionary recent East to West spread 
of the pathogen in continental Western Europe. The star phyloge-
ny of B.51 is consistent with rapid clonal expansion while region 
specific sub-clades indicate local evolution. Limited genetic di-
versity over a 67 year time scale and a very low natural mutation 
rate was demonstrated indicating restricted bacterial replication. 
No change in focal points over >60 years indicates a high level of 
geographical persistence of tularemia

Riskfaktorer för sjukhusvård för individer med cryp-
tosporidios under utbrotten i Östesund och Skellefteå 
2010-2011.



Maja Lugnet1, Micael Widerström2

1Medicinkliniken Östersund sjukhus, 2Smittskyddsenheten Jämtlands 
läns landsting Östersund

Bakgrund
Under 2010-2011 drabbades Östersund och sedan Skellefteå var-
dera av ett mycket stort vattenburet utbrott av cryptosporidios 
där uppskattningsvis totalt 47 000 personer insjuknade. Tidiga-
re data från liknande utbrott har visat på hiv infektion som klar 
riskfaktor för sjukhusvård, men aktuella data från större utbrott 
saknas.

Syfte, metod, material
I syfte att estimerades riskfaktorer för sjukhusvård för individer 
med cryptosporidios genomförde vi en enkätstudie och jour-
nalgranskning av samtliga under utbrotten. Logistisk regression 
med uni- och multivariatanalyser användes för att estimerade 
risken för sjukhusvård för individer med cryptosporidios. Följan-
de riskfaktorer undersöktes: hjärtsvikt, astma, KOL, njursvikt, 
inflammatoriska tarmsjukdomar, organtransplantation, aktuell 
malignitet, pågående behandling cytostatika eller immunsupp-
ressiva läkemedel, inflammatorisk led/systemsjukdom, graviditet, 
immunoglobulinbrist, diabetes mellitus, HIV infektion. De po-
tentiella riskfaktorerna testades multivariabelt i manuell stegvis 
reducerande logistisk regressionsanalys, där variabler som inte var 

signifikanta i första steg återtestades igen när reduceringen var 
slutförd. Variabler med ett P-värde på < 0,05 bedömdes ha ett 
statistiskt signifikant samband med de beroende variablerna. I 
analysen kontrollerades för ålder, kön och insjuknandeort. Etiskt 
godkännande från etikprövningsnämnden i Umeå inhämtades.

Resultat
Totalt 285 fall med verifierad cryptosporidios påvisades, varav 
247 (87%) samtyckte till studien Ökad risk för sjukhusvård fö-
rekom hos personer med malignitet (OR= 42.8 (95% CI 5,7-
323,9)), cytostatika- och monoklonala antikroppsbehandlade 
personer (OR= 18.7 (95% CI 2,3-147,4)) och personer med ileo/
coleostomi, OR= 16.8 (95% CI 2.1-133.6) och transplanterade 
personer (OR=13,2 (1,6-106,9)). Dessa riskfaktorer, förutom 
transplantation, kvarstod vid multifaktoriella analysen. Inget fall 
med samtidig hiv infektion sjukhusvårdades.

Sammanfattning
Förekomst av stomi, malignitetssjukdom, immunsuppression och 
inflammatorisk tarmsjukdom utföll som signifikanta riskfaktorer 
för sjukhusvård för individer med cryptosporidios i den aktuella 
studien. Studien ger viktig kunskap för vilka målgrupper som kan 
vara aktuella för preventiva informationsinsatser och ökat sju-
vårdsbehov vid eventuell framtida cryptosporidiosutbrott.

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 15 33

  ABSTRACTS



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 1534

  STYRELSEMÖTE

§
Organ
Extra Styrelsemöte för Svenska Infektions-
läkarföreningen

Tid
2015-02-10

Plats
Telefonmöte

Närvarande
Göran Günther ordf
Kristina Cardell
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Hans Norrgren
Maria Werner
Magnus Hedenstierna

§ 1 Infektionsveckan
Anita Hällgren uppdaterade styrelsen om 
arbetet med Infektionsveckan. Hittills har 
24 personer anmält sig och vi har fått in 
ett abstract, vilket inte säger så mycket då 
det är lång tid kvar till deadline. Påmin-
nelse om anmälan, abstracts och stipend-
ieansökningar kommer snart att gå ut till 
verksamhetscheferna.

Styrelsen kommer att anmälas som 
grupp till Infektionsveckan och styrelsen 
beslutade att anmäla Johan Westin som en 
nionde styrelseledamot i år. Hans Norr-
gren kontaktar värdkliniken angående 
detta.

Göran Günther informerade om att han 
har skall kontakta IFIS för att diskutera 
deras medverkan under Infektionsveckan i 
Östersund. Anna-Karin Lindgren framför-
de att Helsingborg vill ha besked från IFIS 
om de vill vara med nästa år eftersom det 
kan påverka valet av lokal mm.

Det finns önskemål om en summering 
av Ebolaepidemin så här långt under In-
fektionsveckan. Göran Günther kontaktar 
ansvariga för tropiksymposiet för att dis-
kutera detta.
 
§ 2 Infektionsläkaren
Kristina Cardell informerade om innehåll-
et i det kommande numret av infektions-
läkaren.
Hemsidan och kvalitetsregistren 
Maria Werner informerade om nyheter på 
hemsidan. Nyhetsbrevet är nu igång och 
det går att anmäla sig som prenumerant på 

hemsidan. Det fördes en kort diskussion 
om hur sponsrade aktiviteter skall expo-
neras på hemsidan. Maria Werner bevakar 
frågan. 

Inloggningsalternativen kommer att än- 
dras. Istället för att välja mellan att man 
arbetar i sjukvården eller inte kommer al-
ternativen vara sjukvårdspersonal eller en 
direkt länk till kvalitetsregistren.

Kvalitetsregistret för artrit i nativ led är 
inte aktivt och det finns önskemål om att 
registret läggs ned. Styrelsen skall ta upp 
detta för beslut på nästa ordinarie styrel-
semöte.
 
§ 3 PRISS
Styrelsen beslutade att utse Cecilia Rydén 
till ny representant i PRISS.
 
§ 4 Övriga frågor
Hans Norrgren informerade om förrening-
ens ekonomi som är fortsatt god. Läkar-
förbundet har gjort en felaktig utbetalning 
till förreningen som nu har rättats till vil-
ket gör att bokslutet inte ser ut som det 
brukar. Nya rutiner för hantering av Pfi-
zerstipendiet påverkar posterna i bokslutet 
men har ingen betydelse för förreningens 
ekonomi.

En preliminär budget för 2015 presente-
rades och beräknas vara i balans.

Magnus Hedenstierna informerade om 
att Martin Kåberg kommer att besvara en 
remiss från Socialdepartementet angåen-
de förslag till ändring i lagen om utbyte 
av sprutor kanyler. Vi har även fått in en 
förfrågan från Läkarförbundet om no-
mineringar till en arbetsgrupp för klimat 
och hälsa. Styrelsen inventerade tänkba-
ra namn och Magnus Hedenstierna skall 
kontakta dessa för att sondera eventuellt 
intresse. 

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Protokoll styrelsemöte
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Minnesord
Kjell Alestig

Professor em. Kjell Alestig, Göteborg, 
har nyligen gått bort efter en lång 
tids sjukdom. Kjell växte upp i Åmål 
och kom 1952 till Uppsala för att 
läsa medicin.

Här hade han bland annat den le-
gendariske professor Erik Ask- 
Upmark som lärare. Kjell ver-

kade också som spexförfattare och lär 
även ha framträtt på scenen i sådana sam- 

manhang. Han visade tidigt en begåv-
ning som visdiktare och det var alltid 
Kjell som skrev poemen och sångerna 
till den stora släkten Alestigs fester och 
andra sammankomster.

Efter utbildningen fick Kjell tjänst hos 
öl Jan Barr vid Infektionskliniken i Öre-
bro. Här stannade han till 1964 då färden 
gick till Göteborg och Sahlgrenska sjuk-
husets medicinklinik där Lars Werkö var 
chef. Här fick Kjell några års akademisk 
skolning innan han utnämndes till bitr. 
överläkare vid det gamla Epidemisjukhu-
set, som 1970 flyttade till den nybyggda 
Infektionskliniken vid Östra sjukhuset. 
Här skulle Kjell komma att göra stora 
insatser för Göteborgs infektionssjukvård 
under mer än 25 år.

 Han ansvarade bl.a. för klinikens inten-
sivvårdsavdelning och utvecklade ett frukt-
bart samarbete med intensivvårdsläkarna 
på Östra sjukhuset. Här skaffade han sig 
en stor klinisk erfarenhet som sträckte sig 
från sjukdomspanoramat vid den akuta 
öppenvårdsmottagningen till de kompli-
cerade sjukdomsfallen på en intensivvårds-
avdelning. Till detta kom också erfarenhet 
av tropiska sjukdomar efter  tjänstgöring 
i Afrika. Han förvärvade genom allt detta  

en ”klinisk blick”, som möjliggjorde diag-
nostisk precision och korrekt  behandling.  
Detta var kvaliteter som gjorde honom till 
en uppskattad och ofta anlitad konsult av 
kollegor inom många specialiteter.  Kjell 
hade också ett genuint intresse för klinisk 
forskning, och disputerade på en avhand-
ling inom antibiotikaområdet.  För många 
medicinstudenter blev han genom sitt un-
dervisningsintresse en förebild som doktor 
i det patientnära vårdarbetet. Kjell var till 
sin läggning lugn, praktisk och  med båda 
fötterna på jorden. Hans humor var till 
stor glädje för kollegor och medarbetare 
och inte minst för hans patienter. 

Kjell fick en nästan 20 år lång period 
som pensionär och bevarade under denna 
tid sitt  medicinska intresse och kontakten 
med oss kollegor på kliniken (aktiva eller 
pensionerade). Man kunde också dagligen 
träffa på honom och familjens hund i har-
monisk promenad i trakterna kring Här-
landa tjärn i Delsjöreservatet i Göteborg.

Vi sörjer en god vän och lojal kollega 
som lämnat många bestående minnen.

  Sten Iwarson, Johan Lindberg
och Gunnar Norkrans
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Möteslokal
Konventum: Lo-skolens konferencecenter, 
Helsingør, DK

Anmälan och information
Anmälan till mötet görs med e-post till 
Karlis.Pauksens@akademiska.se.
Information och övriga frågor till dr Karlis 
Pauksens, tel. 018-611 56 44 eller till sekr 
Birgitta Sembrant tel. 018-611 56 72,
birgitta.Sembrant@medsci.uu.se 
Infektionskliniken, Akademiska Sjukhuset, 
75185 Uppsala

Deltagaravgift
5000 SEK (exkl moms) före 1:a juni där- 
efter 6000 SEK (exkl moms)  
Inbetalas på Plusgiro 385493-2,
mottagare SLIPI, c/o Calle Granert, 
Immunbristenheten F71
KU Huddinge, 14186 Stockholm 
Org.nr: 802421-1859.
För betalning från utlandet anges: 
IBAN: SE08 9500 0099 6042 0385 4932;  
BIC-code (SWIFT-address): NDEASESS
Ange: SLIPI-Konventum, DK 
2-4 september 2015, samt deltagarens 
namn, adress (arbetsplats) och e-post-adr- 

ess och eventuella önskemål om special-
kost. Det är av yttersta vikt att Du har med 
kvitto från inbetalningen med Ditt namn 
och adress. Deltagare utanför Sverige kan 
betala kontant vid mötet, men inte med 
bankkort. Föredragshållare betalar ingen 
avgift.

I deltagaravgiften ingår:
1. Konferensavgift
2. Två övernattningar 
3. Måltider.   Onsdag: lunch och middag. 

Torsdag: frukost, lunch och middag. 
Fredag: frukost och lunch Kaffe serve-
ras vid paus onsdag, torsdag och fredag. 

Resan bekostas av deltagaren själv.
OBS! Deltagarantalet är begränsat av antal 
rum. Först till kvarn gäller! All incheck-
ning och registrering på platsen sker på 
Konventum, via SLIPI-7. Vid avanmälan 
före 1:a juli 2015, återbetalas anmälnings-
avgiften.

Adress till Konventum 
Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør
Hemsida till mötesplatsen 
http://www.konventum.dk/

Hitta dit
Från Köpenhamns flygplats/Köpenhamn 
central finns direktförbindelser till Helsin-
gör var 20:e min.
Från Malmö/Göteborg - ta Öresundståg 
och färjan. Färjor avgår var 20: e minut 
mellan Helsingör och Helsingborg, tågbil-
jett till Helsingör gäller även för färjan.
Från Helsingör Station kör buss 803 (Hel-
lebo Park) till Konventum 1-2 gånger per 
timme. Stig av vid Hellebo Park.
Taxi från Helsingör Station kostar cirka 
80, - dkr.
Tåg och buss se även www.rejseplanen.dk
Titta gärna på www.slipi.nu för eventuell 
uppdateng av programmet

Välkomna!

Nicholas Brodszki
Vanda Friman

Karlis Pauksens
Calle Granert, 

Sólveig Óskarsdóttir
Anders Åhlin

Åsa Nilsdotter
Ola Winqvist

SLIPI ś IX:e Immunbristmöte
Helsingør, Danmark 2-4 september
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Program
 Onsdag 2 september

12.00-13.00 Registrering och lunch
13.00-13.15 Välkomsthälsning
13.15-15.00 Utställningen öppen 
 CVID
    Eric Oksenhendler, Paris 
 Antikroppsbrist
     Falldiskussioner med  
 mentometerfrågor

15.00-15.45 Kaffe och Läkemedels- 
 information

15.45-17.30 Vacciner och immunbrist  
 - pneumokocker
    Per Ljungman
 Pneumokockserologier
 TBD
 Vacciner och immun- 
 brist - meningokocker
    Hans Fredlund

20.00-22.00 Middag
 

 Torsdag 3 september

7.00-08.25 Frukost

8.30-10.00 Utställningen öppen
 Cellular Self-Defense: 
 How Cell-Autonomous  
 Immunity Protects
 Against Pathogens 
     Leo James, Cambridge 
  Autoimmunitet vid PID
     Olof Ekvall 

10.00-10.45 Kaffe och Läkemedels- 
 information

10.45-12.15 Biologiska läkemedel &  
 infektionskänslighet
     Vuxna - Lars Klareskog 
     Barn - Anders Fasth

12.30-13.30 Lunch

13.30 -15.00 Immunbristutredning 
  Samtal mellan klinikern  
 och immunologen
      Anders Åhlin, Vanda  
 Friman, Ola Winqvist

 Immunbristsekvensering
  Nytta eller nyfikenhet?
      Ola Winqvist

15.00-15.45 Kaffe och Läkemedels- 
 information

15.45-17.00 Neonatal screening 
     Stephan Borte, Leipzig 
 Fall från den svenska  
 screeningen
     Anders Åhlin
 Sekundär immunbrist  
 och immunglobulin?
     Karlis Pauksens

17.00-17.45 SLIPI´s Årsmöte

19.30-23.00 Middag

 
 Fredag 4 september

7.00-08.25 Frukost

8.30-10.00 Utställningen öppen 
 Komplement + HAE
 - Uppdatering  
    Lennart Truedsson 
 - Fallpresentationer

 Nyheter/Uppdatering 
 - Riktlinjer 
 - PIDcare
 - Nordisk samsyn

10.00-10.45 Kaffe och Läkemedels- 
 information

10.45-12.00 Nyheter inom immun- 
 brist  
 Fallpresentationer 
 Neutropeni 
 CD4 defekt 
 TLR defekt 
 PIK3R defekt

12.00-12.15 Avslutning

12.15-13.15 Lunch + Avresa
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  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och  
 ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för  
 2014-2015.
9. Rapport från skattmästaren.

10. Revisorernas berättelse gällande 2014  
 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet  
 för styrelsen. 
11. Val.
 Styrelsen
 Revisorer för verksamhetsåret 2015- 
 2016: 2 ordinarie, 1 suppleant.
 Ledamöter i Svenska Läkaresälls- 
 kapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie,  
 2 suppleanter.
 Ledamot i Specialistföreningarnas  

 

 representantskap i Sveriges Läkarför- 
 bund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
 Val av 1 ledamot till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2015.
13. Verksamheten år 2015-2016
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Välkomna! 
Magnus Hedenstierna

Facklig sekreterare

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska 

Infektionsläkarföreningen

Onsdagen den 27 maj 2015 kl. 11.45 - 12.45 på OSD i Östersund
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  LUSEP

The First Lund Conference on Severe Infections and Sepsis aims to provide a platform for physicians and 
researchers to discuss state-of-the-art advances in the field of severe infectious diseases. To this end, we invited 
several outstanding key opinion leaders covering the areas below.

The conference will take place at the Grand Hotel Lund (September 17-18). The scientific program will be on 
the first one and a half day. Friday afternoon will be dedicated to discuss the foundation of a Swedish Sepsis 
Society. This discussion will involve the input of Prof. Brunkhorst and Prof. Reinhart (Jena, Germany), who 
successfully has launched the German Sepsis Society some 20 years ago.

Key note speakers:
• Long-term outcomes and novel treatments of sepsis (Prof. Jim Russell, Vancouver, Canada)
• Disease mechanisms in pneumonia and sepsis (Prof. Tom van der Poll, Amsterdam, The Netherlands)
• Severe infections in COPD (Prof. Sanjay Sethi, Buffalo, USA)
• Albumin treatment in severe sepsis (Prof. Luciano Gattinoni, Milano, Italy)
• Secondary infections (Prof. Michal Holub, Prague, Czech Republic)
• To increase public awareness of severe infections and sepsis (Prof. Konrad Reinhart, Jena, Germany)
• Establishing a forum for patients and relatives (Prof. Frank Brunkhorst, Jena, Germany)

Speakers:
• Coagulopathy and transfusion in sepsis (Prof. Pär Johansson, Rigshospitalet, Copenhagen)
• Interaction of Lipids and Innate Immunity (Assoc. Prof. John H Boyd, Vancouver, Canada)
• NETosis and fungal infections (Prof. Constantin Urban, Umeå, Sweden)
• Biofilm in complicated respiratory infections (Prof. Niels Høiby, Rigshospitalet, Copenhagen)
• Immunoglobulins in severe infections (Prof. Anna Norrby-Teglund, Stockholm, Sweden)
• Airway host defence (Prof. Anders Lindén, Stockholm, Sweden)
• Acute respiratory failure in sepsis - are animal models useful? (Prof. Anders Larsson, Uppsala, Sweden)
• Gram-positive bacteria, lgG antibodies and human disease (Prof. Lars Björck, Lund, Sweden)
• Proteomics in severe infections (Assoc. Prof. Johan Malmström, Lund, Sweden)
• Aspects on fluid therapy and vascular leakage (Assoc. Prof. Peter Bentzer, Lund, Sweden)

For registration and more information about the 
program please visit

Early Bird Fee 2 500 SEK excl. VAT
Late Fee  3 000 SEK excl. VAT

The late fee applies after the 31st of May

Very Welcome to Lund in September 2015!

Organizing committee
Adam Linder, Arne Egesten, Heiko Herwald
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Avhandlingar inom sepsisområdet

Svår sepsis och septisk chock
Svår sepsis och septisk chock är de 
allvarligaste formerna av sepsis med 
mortalitetssiffror runt 25-50%. De fle- 
sta som inte arbetar inom sjukvård 
känner inte till sepsis som begrepp.

I en studie där man intervjuat 6000 per-
soner hade 88 % aldrig hört talas om 
sepsis, och bland de 12 % som hade 

hört ordet förut visste mer än hälften inte 
om att det var en så allvarlig sjukdom som 
det faktiskt är. Denna okunnighet står i 
kontrast till det faktum att sepsis är den 
andra ledande orsaken till död på IVA, och 
den tionde vanligaste dödsorsaken totalt i 
USA med personligt lidande hos patienter 
och anhöriga samt med stora kostnader för 
samhället. 

I avhandlingen har vi har studerat både 

kliniska och patofysiologiska händelser vid 
sepsis. I det första delarbetet kartlades pa-
tienter med svår sepsis och septisk chock 
som vårdas på IVA på Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, Huddinge. Vi följde 101 
patienter varav majoriteten hade septisk 
chock och noterade att våra patienter inte 
skiljde sig nämnvärt från dem i andra stora 
studier med hänseende till ålder, svårig-
hetsgrad av sjukdom och underliggan-
de sjukdomar, men en förhållandevis låg 
dödlighet, både när det gäller 28 dagars-, 
sjukhus- och 1-års mortalitet (19 %, 29 % 
och 34 %). En bidragande orsak till det-
ta kan vara att de flesta patienter fått bred 
och rätt antibiotikabehandling initialt och 
att vi inte hade någon större andel multi-
resistenta bakterier. När vi tittade närmare 
på de 43 patienterna som kom direkt från 

Sepsis är ett alltid lika aktuellt sjuk-
domsområde för oss inom infektions-
medicinen. Nedan beskrivs två av-
handlinar från Stockholm respektive 
Lund som belyser sepsis med många 
beröringspunkter på det molekylära 
planet. Anna Linnér lade sin avhand-
ling på Karolinska och belyser nedan 
både svårigheten att bedöma sjuk-
domstillståndets och molekylära re- 
aktioner vid allvarlig streptokocksep- 
sis. 

Okunskap hos allmänheten som 
leder till ”patients delay” patien-
terna uteblir. Likaså måste vård-

givare ”ana ugglor i mossen” på ett tidigt 
stadium där sepsis symtomen liknar dem 
vid influensa, gastroenterit och andra min-
dre allvarliga tillstånd.  Anna har gjort 
studier på molekylär nivå bl.a. av resistin 
och heparinbindande protein, två ämnen 
som frisätts vid streptokockstimulering av 
neutrofiler och som särskilt i kombination 
avsevärt ökar cytokinfrisättning t.ex av 
IL-8 vilket bidrar till det inflammatoriska 
svaret. Samma område har Erik Malm-
ström i Lund ägnat sitt avhandlingsarbe-
te inom infektionsområdet då han bl.a. 

jämfört neutrofilernas proteom hos friska 
och sjuka, där 20 proteiner som frisätts 
vid svår septisk infektion identifierats vilka 
kan analyseras i plasma och utgöra signa-
turmönster vid svår sepsis. Vidare har Erik, 
liksom Anna, studerat M1 protein från 
streptokocker, vars aktivering av monocy-
ter ökar prokoagulationsaktivitet och leder 
till deposition av fibrinnätverk och därmed 
ingår i utvecklingen mot DIC vid svår sep-
sis. Protein C inhibitor, PCI, ansamlas på 
aktiverade trombocyter, tas upp i neutro-
filer och ökar fagocytos av bakterier. För-
höjda nivåer av PCI sågs i affekterad väv-
nad hos patienter med streptokockorsakad 
nekrotiserande fasciit. In vitro visades att 
PCI har antimikrobiell verkan genom att 
lysera cellmembran hos såväl streptokock-
er som E-coli och bidrar till det ospecifika 
immunförsvaret. 

Med dessa viktiga arbeten läggs ny vär-
defull kunskap till sepsisområdet för fram-
tida studier och för att omsättas i kliniken, 
men hur arbetar vi för att omsätta sepsis-
kunskapen i vardagsvården? Information 
till allmänheten måste till och vårdkedjan 
sammanlänkas. En springande punkt och 
svag länk i kedjan utgör kunskapsbristen 
hos allmänheten om denna sjukdoms-

grupp. Hur ska en lekman kunna förstå 
när sepsis är svår eller på väg mot chock 
när inte ens professionen alltid kan avgöra 
det inte ens vid egen sjukdom? Telefon-
rådgivning i ämnet är inte enkel, proble-
men skapar av och till rubriker i dags/
kvällspressen.I Region Skåne sker just nu 
ett övergripande arbete rörande uppmärk-
samhet inom vårdkedjan för sepsis. Marie 
Rosenquist, infektionsläkare i Malmö, har 
uppdraget tillsammans med kollegor från 
primärvården, prehospital (läs ambulans) 
vård, akutsjukvården, infektionsmedici-
nen samt intensivvården att sammanställa 
ett regionalt vårdprogram som omfattar 
hela sjukvårdskedjan. Det planeras för 
införande av sepsislarm i linje med trom-
bolyslarm för snabbast möjliga omhänder-
tagande av patienter med svår sepsis. Och 
så kan vi inom professionen enligt Anna 
Linnérs data fortsatt diskutera huruvida 
patienterna ska få IVIG eller ej. God läs-
ning önskar jag och skön vår/sommar!

Cecilia Rydén
Helsingborg
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akuten till IVA kunde vi se att de flesta fick 
antibiotika omgående, men att det fanns 
en könsskillnad beträffande tid till att träf-
fa en läkare på akuten och tid till antibio-
tikabehandling, till kvinnornas nackdel. 
Orsaken till detta är inte klarlagd och det 
krävs större studier för att säkerställa den-
na observation.

I det andra delarbetet valde vi att tit-
ta närmare på en specifik undergrupp av 
patienter med septisk chock, nämligen de 
som drabbas av Streptococcal Toxic Shock 
Syndrome (STSS). 

Tidig handläggning och snabbt insät-
tande av antibiotika kan rädda liv och i de 
fall som även lider av det fruktande till-
ståndet nekrotiserande fasciit (NF) krävs 
tidig kirurgisk åtgärd. In vitro studier och 
ett fåtal observationella studier har påvisat 
en ökad överlevnad vid tilläggsbehandling 
av immunoglobulinterapi (IVIG) men 
med låg bevisnivå. Vi studerade också spe-
cifika faktorer som kan vara avgörande för 
överlevnad och fann att både användandet 
av IVIG och klindamycin som tilläggsbe-
handling till vanlig antibiotika var signi-
fikanta och viktiga för en bättre prognos. 

I jakten på att finna nya markörer och 
mediatorer vid sepsis och i förlängningen 
eventuellt kunna hitta målproteiner för 
tänkbar behandling har vår forskargrupp 
tidigare fokuserat mycket arbete kring ett 
protein kallat resistin som har en förlängd 
utsöndringsprofil jämfört med andra fak-
torer, i ett skede där eventuell behandling 
fortfarande kan vara aktuell och genom-
förbar. I delarbete tre studerade vi resistin 
vid septisk chock, och STSS och NF i syn-
nerhet och fann förhöjda värden vid svår 
sjukdom samt kvarstående höga nivåer un-
der lång tid. Vävnadsbiopsier från patien-
ter med STSS analyserades och vi fann hög 
frisättning av resistin på platsen för infek-
tion, samt att neutrofilerna var största käl-

lan till resistinfrisättning både i blodet och 
i den infekterade vävnaden. Vi genomför-
de därefter in vitro analyser av neutrofiler 
och vi kunde se en ökad frisättning av re-
sistin när cellerna stimulerades med fixe-
rade bakterier och M1-protein från GAS 
till skillnad från gramnegativa LPS, E. coli 
eller streptokockens superantigen. 

I det sista delarbetet gick vi vidare med 
vetskapen om att både heparinbindande 
protein (HBP) och resistin frisätts av neut-
rofiler i förhöjd nivå vid sepsis. Föreligger 
korrelation eller interaktion mellan dessa 
och är neutrofilsvaret olika beroende på 
bakteriellt stimuli och således sepsis av oli-
ka etiologiskt ursprung? 

Neutrofiler stimulerades med olika bak-
teriella komponenter (M1 protein, LPS) 
samt olika kliniska isolat från studie 1. 
Streptokockbakterier leder till en signifi-
kant ökad frisättning av HBP och resistin 
jämfört med S.aureus och E.coli. HBP och 
resistin var klart förhöjda hos patienter 
med svår sepsis och septisk chock jämfört 
med en grupp patienter som inte hade in-
fektion men som var svårt sjuka av andra 
anledningar. Den starkaste associationen 
återfanns hos patienter med GAS infek-
tion. Stimulering av blodets celler med 
kombinationen HBP och resistin gav klart 
högre inflammatoriskt svar i form av IL-8 
jämfört med varje protein för sig.

Sammanfattningsvis ger denna avhand-
ling nya insikter om mortalitet vid svår 
sepsis och septisk chock, och stödjer till-
läggsbehandling med IVIG vid handlägg-
ning av STSS patienter. Den ger också öka-
de kunskaper om den mycket komplexa 
patofysiologin vid sepsis och vår forskning 
kan förhoppningsvis ge en extra pusselbit i 
jakten på nya behandlingar inom området.

Anna Linnèr
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Lite om mig själv

Det var under en tropikkurs i Etiopien 
på grundutbildningen som jag bestäm-
de mig för att specialisera mig inom 
infektionsmedicin, och direkt efter exa-
men 1999 började jag vikariera på In-
fektionskliniken, Karolinska Huddinge. 
  Efter AT på Danderyds sjukhus och på 
Åstorps vårdcentral i Skåne (min man 
är skåning) kom jag tillbaka till moder-
skeppet Huddinge och påbörjade min 
specialistutbildning 2002. Klar blev 
jag inte förrän 2010 eftersom jag föd-
de tre barn under denna period.
  Redan hösten 2005 blev jag, genom 
min kollega och sedermera bihandle-
dare Carl Johan Treutiger, involverad 
i Centrum för Infektionsmedicin, ett 
forskningscentrum inom infektions-
immunologi. På CIM träffade jag min 
blivande huvudhandledare professor 
Anna Norrby-Teglund som utstrålade 
sådan entusiasm och forskningsiver 
att det bara inte gick att värja sig! Jag 
har varit väldigt nöjd med kombina-
tionen av prekliniskt laborerande och 
arbetet med de renodlade kliniska stu-
dierna.
  Efter disputationen har jag arbetat 
en period på Södersjukhuset och nu 
är jag sedan en månad tillbaka med-
icinsk rådgivare inom vaccinfältet på 
GSK, en ny spännande utmaning vilken 
jag tar mig an med stor förväntan. När 
tid ges försöker jag löpträna, plocka 
svamp och emellanåt klättra.

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 15 43



  AVHANDLING

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 1544

Studies on the host response to 
infection in the circulatory system

Författare: Erik Malmström
Klinik: Avhandling från Avdelningen för 
infektionsmedicin (BMC), Medicinska 
fakulteten Lunds Universitetet, av Erik 
Malmström
Huvudhandledare: Prof. Heiko Herwald, 
avd. för infektionsmedicin
Bihandledare: Oonagh Shannon, Fors-
karassistent, avd. för infektionsmedicin
Tidpunkt för disputation: 13/12-2013

Resumé av avhandlingen
Sepsis uppstår när en bakteriell infektion 

sprids systemiskt i kroppen och resulterar 
i ett obalanserat immunförsvar. Sjukdoms-
utvecklingen är komplicerad, ofta med 
ett mycket snabbt progredierande förlopp 
med inslag av både överdriven inflamma-
tion och immunsuppression. Sjukdoms-
processen drivs av komplexa samband 
mellan bakterier och immunförsvar där 
specifika egenskaper hos båda aktörer på-
verkar sjukdomsförloppet. 

I avhandlingen undersöktes framförallt 
sambandet mellan värd och bakterier samt 
hur detta samband ger upphov till krop-
pens obalanserade immunförsvar. Två oli-
ka tillvägagångssätt för att studera sepsis 
användes vilket resulterade i en avhandling 
uppdelad i två sektioner och fem delarbe-
ten. 

I den första sektionen studerade vi indi-
viduella, molekylära mekanismer involve-
rade i värd-bakterieinteraktion med fokus 
på kopplingen mellan koagulationssyste-
met och immunförsvaret. Koagulations-
rubbningar är en vanlig komplikation vid 
invasiva infektionssjukdomar. I delarbete 
I undersöktes huruvida virulensfaktorn 
M1-proteinet från Streptococcus pyoge-
nes kan påverka vårt koagulationssystem. 
Resultaten visar att M1-proteinet har för-
måga att aktivera monocyterna så att de 
uppreglerar Tissue Factor (TF) på cellytan 
som i sin tur aktiverar koagulationssyste-
met. Detta antyder att M1-proteinet kan 
bidra till de koagulationsrubbningar som 
observeras vid sepsis. 

I delarbete II undersöktes hur koagula-
tionssystemet deltar i försvaret mot bak-
terier. Protein C inhibitor (PCI) är invol-
verat i koagulationssystemet och vi kunde 
visa en ny funktion för PCI nämligen att 
döda bakterier genom att perforera bakte-
riens cellvägg. Vi kunde även visa att PCI 
anrikas vid en infektionshärd, indikerande 
att proteinet spelar en viktig roll i vårt im-
munförsvar. 

Den andra sektionen av avhandlingen 
behandlar nya analytiska strategier med 
det långsiktiga målet att bygga en mole-
kylär modell som kan användas för att tol-

ka sjukdomsprogress, sjukdomsgrad, pato-
genspecifika händelser och organpåverkan. 
De nya analytiska strategierna baseras på 
masspektrometriska metoder vilka kan 
analysera och kvantifiera tusentals protei-
ner samtidigt. Sådan kunskap är värdefull 
för att både förbättra diagnostiken samt 
för att utveckla nya läkemedel.

Tillvägagångsättet i den andra sektionen 
av avhandlingen är att studera sepsis från 
tre olika angreppspunkter; på enskilda cel-
ler; i djurmodeller och; i kliniskt patient-
material. Resultaten från de tre angrepps-
punkterna kan sedan integreras med hjälp 
av en kombination av olika masspektro-
metriska analysmetoder. 

I delarbete III studerades plasmaprover 
från sepsispatienter med olika sepsis sjuk-
domsgrad (SIRS, sepsis, severe sepsis och 
septic shock) med en nyutvecklad masspek-
trometrisk analysmetod (SWATH-MS) 
där blodets molekylära sammansättning 
studeras över tid under ett infektionsför-
lopp. Resultaten visar stora skillnader i 
proteinuttryck mellan de olika sjukdoms-
graderna, under sjukdomsförloppet samt 
mellan inflammation och infektion (SIRS 
och Septic shock). Med SWATH-MS ka-
raktäriserades först proteininnehållet i det 
biologiska materialet och informationen 
digitaliseras därefter. Data från SWATH-
MS kan liknas vid ett digitalt bibliotek till 

Lite om mig själv

År 2003 påbörjade jag läkarutbildning-
en i min hemstad Lund, och fattade 
snart intresse för forskning i allmän-
het och infektionsmedicin i synnerhet. 
Under läkarutbildningen forskade jag 
parallellt med studierna vilket utmyn-
nade i en doktorsavhandling inom in-
fektionsmedicin ett halvår efter avlagd 
läkarexamen. Nu har jag påbörjat fors-
kar-AT på SUS med en vision om att 
göra en postdoktjänst utomlands och 
att specialisera mig inom infektions-
medicin. För att slappna av och samla 
mina tankar brukar jag annars ägna 
tid åt några av mina fritidsintressen; 
klättring, vågsurfing, skidåkning och 
att spela gitarr.



Välkommen till Infektionsläkarfören-
ingens höstutbildning på Hesselby 
slott 22-23 oktober 2015.

Vi upprepar förra årets mycket upp-
skattade kurs som även i år hålls 
på Hesselby slott som ligger utan-

för Stockholm.
Den kommer att handla om opportu-

nistiska infektioner som kan drabba våra 
patienter som av någon anledning har ett 
nedsatt immunförsvar. Opportunistiska 
virus-, svamp- och bakteriella infektioner 
kommer att tas upp ur ett brett perspektiv. 
OI vid HIV/AIDS kommer inte specifikt 
att tas upp däremot OI vid behandling 
med biologiska läkemedel.

Välkomna att söka till kursen är specia-
lister samt ST-läkare.

Den pedagogiska metoden är en bland-
ning av katedrala föreläsningar och in-
teraktiva diskussioner kring patientfall i 
grupp.

Föreläsare är:
Malin Ackefors Karolinska
Judith Bruchfeld Karolinska
Britt-Marie Eriksson Uppsala
Bengt Gårdlund Karolinska
Jan Sjölin Uppsala
Lisa Swartling Karolinska

Kostnaden är 5900 kr exkl. moms för in-
fektionsläkare som är medlemmar av In-
fektionsläkarföreningen och inkluderar 
boende samt alla måltider. Resan ingår ej. 
Hesselby slott ligger utanför Stockholm, 
200 m från Johannelunds tunnelbanesta-
tion som man når på ca 30 minuter från 
Stockholm central.

Senaste anmälningsdatum 12 juni. Del-
tagarantalet är begränsat till 30 personer. 
Infektionsläkarföreningens kurser blir nu-
mera oftast fulltecknade före anmälnings-
tidens utgång, så anmäl dig tidigt för att 
vara säker på en plats. Anmälningsblan-
ketten kommer att finnas tillgänglig på 
www.infektion.net. Fyll gärna i den och 
skicka in via mejl, eftersom detta underlät-
tar vår hantering. Kommunikation inför 
avresan kommer att ske via e-post, så var 
särskilt noggrann med att din mejladress 
är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter an-
mälningstidens utgång skickas bekräftelse 
samt fakturor på anmälningsavgift m.m. 
Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka 
tre veckor före avresan.

Kontaktperson:
Maria Menonen
Hansen 
Åvägen 17 F
412 51 Göteborg
Telefon: 031-755 87 05
E-mail: maria.menonen@hansen.se

Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Lindgren

fortbildningsansvarig
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vilket det är möjligt att återvända. Detta 
skapar möjligheter att integrera tidigare 
och framtida experimentella observationer 
inom sepsisforskning. 

I ett kliniskt insamlat material görs 
framför allt observationer av en deskriptiv 
karaktär. För att få en djupare förståelse 
av sjukdomsutvecklingen är det essenti-
ellt att bedriva hypotesdriven forskning i 
ett noggrant kontrollerat modellsystem. 
Med masspektrometri studerades hur 
proteinuttrycket hos möss förändras vid 
infektionssjukdomar (delarbete IV) och 
resultaten jämfördes med proteinuttrycket 
hos människa. 

I delarbete V var målsättningen att iso-
lera och enskilt studera centrala cellulära 
aktörer i sepsis för att förstå deras indivi-
duella bidrag vid sepsispatologin med fo-
kus på neutrofilerna - kroppens vanligaste 
leukocyt. Med specifikt fokus på de prote-

iner som utsöndras vid aktivering kartla-
des neutrofilens proteininnehåll från friska 
frivilliga och från patienter med sepsis. De 
utsöndrade proteinerna mättes direkt i 
blodplasman från sepsispatienter och visar 
hur en enskild celltyp kan påverka blod-
plasmans innehåll. 

Genom att tillämpa en kombination 
av olika masspektrometriska analysmeto-
der lägger avhandlingen förhoppningsvis 
grunden till ett forskningsverktyg som i 
framtiden kommer att underlätta och för-
bättra forskningsfältet inom sepsis. 

Erik Malmström

Ingående arbeten
1. Påhlman L, Malmström E, Mörgelin M, and 

Herwald H. M protein from Streptococcus pyoge-
nes induces tissue factor expression and pro-coagu-
lant activity in human monocytes. Microbiology 
153:2458-2464. 2007.

2. Malmström E, Mörgelin M, Malmsten M, Jo-
hansson L, Norrby-Teglund A, Shannon O, 
Schmidtchen A, Meijers J.C, and Herwald H.  
Protein C inhibitor--a novel antimicrobial agent.  
PLoS Pathog 5:e1000698.

3. Malmström E, Teleman E, Happonen L, Murtagh 
C, Linder A, Ossola R, Rinner O, Malmström L, 
Herwald H and Malmström J.A SWATH-MS di-
gital data resource for sepsis research. Manuscript 

4. Malmström E, Kilsgård O, Smeds E, Linder A, 
Teleman J, Shannon O, Ossola R, Rinner O, 
Malmström L, Malmström J and Herwald H. 
Quantitative proteomics reveals species-specific 
changes in blood plasma dynamics during severe 
infectious diseases. Manuscript

5. Malmström E, Davidova A, Mörgelin M, Linder 
A, Larsen M, Qvortrup K, Nordenfelt P, Shan-
non O, Dzupova O, Holub M, Malmström J and 
Herwald HTargeted mass spectrometry analysis 
of neutrophil-derived proteins released during 
sepsis progression. Thromb Haemost. 2014 Aug 
7;112(5). PMID: 25104417

Opportunistiska infektioner
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Blandad schistosomiasis
med kommentarer

Schistosomiasis är en ständigt aktu-
ell parasitsjukdom där vi har en kon-
tinuerlig tillströmning av invandrare 
uppvuxna i endemiskt område men 
även av svenska badare i tropiska 
vatten. Nedanstående korta men ak-
tuella fallpresentationer illustrera de 
olika frågeställningar vi möter. 

Om ägg hittas är ju saken klar men 
ofta får vi förlita oss på serologin. 
Vi har därför bett den nye med-

icinskt ansvarige på parasitologiska avdel-
ningen vid Folkhälsomyndigheten Tore 
Lier att kommentera serodiagnostiken. 

Aktuella Fall
På infektionskursen har sju stycken läkar-
studenter undersökts avseende schistoso-

miasis efter att cirka sex månader tidigare 
ha ägnat sig åt ”rafting” i Vita Nilen vid 
Jinja i Uganda. Ingen hade haft misstänkt 
Katayama och inga ägg hittades men 6/7 
var seropositiva och har nu fått prazikvan-
telbehandling.

Kommentar: Flottfärder på Nilen är på 
intet vis ofarliga men mer pga schisto än 
krokodiler. Vi har även haft ett flertal an-
dra ungdomar som varit på studentutbyte 
i Uganda och blivit smittade vid rafting 
eller bad i lugnare vatten (Viktoriasjön).

En 31 årig asylsökande man från So-
malia har sedan cirka två år noterat blod 
i urinen framför allt i slutet av miktionen. 
Cystoskopi har visat en grovnodulär ulce-
rerande förändring. Pat är född och upp-

vuxen vid en flod söder om Mogadishu. 
Endemiskt område för schistosomiasis. 
Fynd av S. haematobium ägg i urinen. 
Schistoserologi pos IFL SA 30 (cut off 
10), GAA neg och ELISA neg.  Ingen eo-
sinofili. Har fått prazikvantel (engångsdos 
40mg/kg) och kommer på återbesök om 
fyra månader. Kontrollcystoskopi efter be-
handling planeras. 

Kommentar: Klassiskt symtom på schis-
tosomiasis är ju hematuri men fråga även 
efter hemospermi. Hade man tagit biopsi 
så hade sannolikt äggen hittats redan då.

En 32 årig man från Jemen som bott i 
Sverige sedan 2006. Utredd via hematolo-
gen för en isolerad relativ måttlig mjältför-
storing (16 cm) och en antytt förstorad le-
ver. Pos schistoserologi med ELISA 23 (cut 
off 10), IFL GAA 10 (cut off 10) och IFL 
SA 90 (cut off 10). Pat mår helt bra. Rutin 
kemlab inkl diff och leverprover u.a. C/M 
x 3 neg och urin schisto neg. Det framkom-
mer att han är uppvuxen på landsbygden 
och ofta badat i vattenreservoarer och min-
dre vattendrag. S. mansoni har hög före- 
komst i delar av Jemen och troligtvis är det 
genesen till hans mjältförstoring. Pat har 
fått prazikvantel (engångsdos 40mg/kg) 
och återbesök planeras efter sex månader 
med kontroll av mjältstorlek.

Kommentar: Tänk på schistosomiasis vid 
isolerad mjältförstoring hos alla som kom-
mer från endemiskt område – inte bara 
Afrika söder om Sahara.

En 23 årig man från Tanzania som bott 
i Sverige sedan 15 års ålder. Uppvuxen 
vid Viktoriasjön. Sedan ett år tillbaka in-
termittent terminal hematuri. Cystoskopi 
har visat ett cm stort lätt upphöjt rodnat 
område i blåsbotten. Blåssköljvätska visar 
benigna celler men inga ägg. Vi hittar S. 
haematobium ägg i urinen men C/M x 3 
neg (feces). Kem lab u.a utan eosinofili. 
Schistoserologi IFL GA10 (cut off 10), IFL 
SA och ELISA neg. Pat behandling med 
prazikvantel (engångsdos 40mg/kg) och 
snabbt hematurifri och neg schisto i uri-
nen. Beslutats att tills vidare avvakta med 
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eventuell kontrollcystoskopi då maligni-
tetsmisstanken bedöms som mycket liten. 

Kommentar: Typisk epidemiologi, klas-
siskt symtom (hematuri) och utseende men 
serologin kan ibland (sällan) vara falskt 
negativ.

Vi har på infektion Karolinska i mars -15 
kontaktats av en gymnasist vars klass varit 
på studieresa i Afrika. Av de tjugosju del-
tagarna badade sammanlagt tjugo stycken 
i Malawisjön trots att de informerats om 
risken för schistosomiasis. Utredning enl 
våra rutiner (C/M i feces x 3, schisto urin 
och serologi) planeras på alla badande tre 
månader efter möjlig exposition.

Kommentar: Malawisjön är högendemisk 
för schistosomiasis och vi känner inte till 
något ställe där man kan bada helt säkert. 
Tyvärr verkar inte information hjälpa när 
man är ung och odödlig. Det tar upp till 
tre månader innan man hittar ägg. Sero-
login blir positiv inom två månader och 
kanske kunde kostnaden (2080 kr exklu-
sive moms) avskräcka om man fick betala 
ur egen ficka…

Urban Hellgren
Tropikansvarig

 Infektionskliniken Karolinska
08-585 800 00 ankn 81939

Kommentarer från
Folkhälsomyndigheten
Först en kort presentation av mig själv – 
jag är norsk läkare från Tromsö och börja-
de i september som medicinsk ansvarig for 
parasitologin på Folkhälsomyndigheten. 
Jag har lång erfarenhet från mikrobiologis-
ka sjukhuslab och gillar att diskutera fall 
med kliniska läkare. Ring gärna!

Schisto-serologi är vår mest populära se-
rologi och vi har många års erfarenhet av 
analysen. Serologi har högre diagnostisk 
känslighet än påvisande av ägg med mik-
roskopi. Vi analyserar med egenutvecklad 
immunfluorescens (IFL) -metod för anti-
kroppar mot Gut-Associated Antigen (tarm- 
antigen, GAA) och Somatic Antigen (soma- 
tisktantigen, SA). Om en av dem är posi-
tiv, analyserar vi också för antikroppar mot 
Soluble Egg Antigen (lösligt äggantigen, 
SEA) med en ELISA-metod.

GAA består av glykoproteiner som ut-
söndras från maskens tarm i människans 
blodomlopp. Antikropparna mot GAA- 
antigenet produceras tidigt efter de vuxna 
maskarna utvecklats. Detektion av anti-
kroppar mot det antigenet är oftast den 
första serologiska analysen som blir posi-
tiv efter infektion, även i fall av Katayama. 
SA består av kroppsliga maskproteiner och 
antikroppar mot detta antigen blir vanli-
gen positiva i kroniska fall när maskarna 
har börjat dö men även efter behandling 
av en akut infektion. SEA utsöndras av 
äggen och blir vanligtvis positiv inom kort 
tid efter GAA, då äggproduktionen har 
kommit i gång. Det finns dock undantag 
från dessa regler, man kan t.ex. se kronis-
ka fall med endast positiva antikroppar i 
GAA-IFL. För en mer tillförlitlig serolo-
gisk testning rekommenderar vi att avvak-
ta med provtagning åtminstone åtta veck-
or efter misstänkt exponering. Om man 
avvaktar åtminstone tre månader ökar 
också chansen for att hitta ägg i feces eller 
urin.

Trots att våra analyser använder S. man-
soni-antigen uppvisar de också en bra käns- 
lighet för antikroppar mot S. haematobi-
um. Känsligheten mot asiatiska arter har 
inte kunnat utvärderas; metoderna har 
dock varit positiva med de få sera från S. 
mekongi-infekterade patienter som vi har 
testat. 

Enligt vår utvärdering har metoderna 
en kombinerad känslighet på cirka 95 %, 
specificiteten är cirka 98 % i äggutsönd-
rande patienter. Positivt resultat i två av tre 
metoder har alltså ett mycket högt positivt 
prediktivt värde. En positiv IFL-analys 
med låg titer nära cut-off värdet kan vara 
svårtolkad och en god anamnes med både 
klinisk och epidemiologisk bakgrund är då 
extra viktigt för rätt tolkning. 

Uppföljning av behandlingseffekt med 
serologi är svårt och har ofta ett begränsat 
värde. Om serologisk kontroll är önskvärt 
rekommenderar vi att avvakta åtminstone 
tolv månader efter första provet men gärna 
längre då man även efter ett år oftast ser 
oförändrad titer utan att det är likvärdigt 
med behandlingssvikt.

Tore Lier
Medicinsk ansvarig parasitologi

Parasitologi, livsmedels- och
vattenburen smitta

Folhälsomyndigheten

Telefon 010-205 20 71
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Infektionskliniken Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge

3 veckor
23-27 november 2015
14-18 december 2015
11-15 januari 2016 +

distansundervisning motsv. 1v.

Studieresa till Etiopien
30 januari - 14 februari 2015

Det går även bra att läsa
enskilda veckor (v1+v2)

Kursledare
Hilmir Asgeirsson
Urban Hellgren
Lars Lindquist

Kursspråk
Engelska 

För mer info
www.lipus.se. www.tropcourse.se

Sista anmälningsdag 13/9 -15

Lipus har godkänt kursen nr 20150048

Swedish - Ethiopian Course
in Tropical Infections



INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 15 49

Detta är min 26:e och sista yngre-
läkarspalt! Efter infektionsveckan i 
Östersund kommer någon ny att få 
ta över stafettpinnen. Jag har haft 
jättekul under mina år i styrelsen 
och jag hoppas att nästa yngreläkar-
representant kommer att tycka att 
det är lika givande!

Idag har jag inte så mycket att skriva,  
men jag vill passa på att göra reklam 
för det arbete som vi har gjort (och 

fortsätter att göra) i specialistutbildnings-
kommittéen (SPUK). Allt för att underlät-
ta för och hjälpa alla ST-läkare i infektion. 
Dels är det förstås Ungt forum och fallse-

minarierna som man rekommenderas att 
delta i 2 respektive 1-2 gånger under sin 
ST. Detta är tänkt som komplement till de 
kurser som finns och är dessutom väldigt 
trevliga arrangemang! Dels är det det diag-
nostiska provet som kommer varje vår som 
är ett utmärkt inlärningstillfälle. Tanken är 
att diskussionen efteråt, när man går ige-
nom provet med sin handledare, är minst 
lika viktig som inläsningen och själva skri-
vandet av provet. Förutom det här så finns 
på vår hemsida infektion.net under fliken 
ST-läkare en allmän checklista för infek-
tions-ST som innebär en djupdykning och 
specificering av målbeskrivningen som är 
ganska översiktligt hållen. Checklistan kan 

man använda som ett arbetsredskap för 
att lättare se vilken kunskap man ska in-
förskaffa sig under sin ST-utbildning. Vi 
är även gjort flera checklistor för diverse 
randningar: barn, medicin, IVA och mik-
robiologen.
Jag hoppas förstås också att vi ses under in-
fektionsveckan i Östersund i slutet av maj! 
Missa inte Ungt forum som i år handlar 
om HIV med Per Björkman. Se separat 
inbjudan.

Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Yngreläkarspalten

  YNGRELÄKARSPALTEN

Föreläsare:  Per Björkman, Docent, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Tid:  Onsdagen 28 maj 2015 kl 10.15-11.45
Plats:  OSD i Östersund.
Kostnad:  Ingen kostnad för deltagande i Ungt Forum, men betald deltagaravgift för Infektionsveckan krävs.
Anmälan:  Senast 21/5 via mail till camilla.lorant@gmail.com

Välkomna!

Inbjudan till Ungt Forum HIV



Detta rör sig om en man född 1950, 
som sedan tidigare besvärats av hy-
pertoni och cystiska njurar. Redan 
i 30 årsåldern fick han besvär med 
bilateral gonartros, varför han har bi-
laterala knäledsproteser. Han är ut- 
bildad ingenjör och arbetar som mil-
jöinspektör, vilket innefattar fältar-
bete, men enbart inom landet. Vid 
min första kontakt med patienten är 
han sjukskriven 75% för sina symp-
tom, men lyckas ändock leva ett för-
hållandevis aktivt liv med bl.a hus i 
Spanien. 

Besvären började 2006 med ett smärt- 
tillstånd framför allt över bålen. I 
samband med detta feber som va-

rit extremt lättutlöst av mycket måttlig 
ansträngning. Möjligen fanns det en övre 
luftvägsinfektion i anslutning till debuten.  
Detta föranledde 2006 en mycket extensiv 
utredning på ett universitetssjukhus i Mä-
lardalen. Infektions, reumatolog och endo-
krinkliniker var involverade. Utredningen 
innefattade då, HIV, hepatit, EBV, CMV, 
anaplasma, bartonella, borrelia, TBE, bru-
cella toxoplasma, enterovirus, Rickettsia, 
Q-feber, Influensa, TBC, cystor/maskägg, 
schistsomiasis, Medelhavsfeber, toxocara, 
porfyriutredning, echinokocker, stafylo-
kocker. Samtliga prover utföll negativa. 

Radiologiskt gjorde man CT och MR 
över i princip hela kroppen. Helkropps-
scint utföll negativ. LP, gastroskopi och 
cristapunktion likaså. Reumaprover inkl 
reumatologbedömning utföll ua. Blodod-
lingar x flera samt SR, CRP och PCT var 
normala. Det enda avvikande man fann 
var redan kända cystnjurar, och ett lätt för-
höjt LD. Bedömningen 2006 var att det 
med största sannolikhet inte rörde sig om 
något infektiöst tillstånd. Reumatologen 
prövade ex juvantibus både kolchicin och 
lågdos steroider utan effekt, och patienten 
blev slutligen till viss del hjälpt av dikof-
enak i dosen 300 mg dagl, som han fort-
satt att ta i flera års tid, utan några tecken 
till njurpåverkan.

På det viset hankade sig patienten fram 
till 2013 då han behandlades med trimeto-
prim-sulfa för en misstänkt urinvägsinfek-

tion. Urinodlingen var negativ, men under 
behandlingen med trim/sulfa försvann 
både feber och smärtor i buk/thorax näs-
tan helt och hållet. Efter en tid kom symp-
tomen tillbaks och patienten fick därför av 
en snäll familjeläkare fortsätta med trim/
sulfa (Bactrim forte 1x2) i ca sex månader. 
Sedan dess har den kroniska febern varit 
borta. Efter sex månaders behandling ut-
vecklade han ett smärttillstånd i benen som 
var så påtagligt att han inte kunde gå. 

Det försvann när han slutade med trim/
sulfa, tyvärr återkom smärtan i bröstet/bu-
ken, och upplevdes som lika invalidiseran-
de som tidigare. Efter några veckor gjordes 
då ett nytt behandlingsförsök med trim/
sulfa, varpå symptomen från bålen ånyo 
försvann, men bensmärtan kom direkt till-
baks. Patienten aktualiserades då på sam-
ma infektionsklinik och hypotesen ställdes 
att det trots allt rörde sig om någon oklar 
gramnegativ infektion. En tre veckors kur 
med ciprofloxacin prövades med viss effekt, 
men ej lika god som tidigare då trim/sulfa 
givits. 

Vid denna tidpunkt flyttade patienten 
till en annan stad och jag träffade honom 
första gången i början av 2014. Min första 
konklusion var att det knappast fanns nå-
got ytterligare att göra utredningsmässigt. 

Patienten var inte intresserad av kontakt 
med smärtklinik för rent symptomatisk be- 
handling. Besöket utmynnade i en ex juv an-
tibuskur med amoxicillin/klavulansyra för 
att se om det skulle ge bättre effekt än ci-
profloxacin, och en ny CT över njurarna 
för att bedöma hans cystor. En hypotes 
var att besvären skulle orsakas av sponta-
na rupturer av cystorna. Effekten av fyra 
veckor med amoxicillin/klavulansyra var 
obefintlig, och CT buk gav inget stöd för 
hypotesen enligt ovan.

Trim/sulfa har använts som en del i be-

handling av reumatoid artrit och även vid 
Wegeners granulomatos. Någon ospecifik 
antiinflammatorisk effekt tycks finnas hos 
de ingående komponenterna. Patienten 
fick därför ånyo pröva tre veckor med trim/ 
sulfa (Bactrim Forte 1x2). Besvären för-
svann efter några dagars behandling. 

Efter en washout period fick han sedan 
pröva 3 veckors behandling med sulfasala-
zin (salazopurin) för att se om den positiva 
effekten även skulle komma av ett annat 
sulfapreparat med mindre uttalad antibak-
teriell effekt. Denna behandling gav emel-
lertid ingen som helst effekt. 

Det enda som hjälper patienten är uppen- 
barligen behandling med trim/sulfa, och 
effekten är så pass påtaglig att han med 
den behandlingen går från en sjukskriv-
ningsgrad på 75% till att kunna arbeta 
heltid med ett krävande arbete. Patienten 
själv har framkastat teorin att det rör sig 
om Mb Whipple, framför allt pga att det 
är ett tillstånd som enligt litteraturen ska 
behandlas med just trim/sulfa i mycket 
långa perioder. Han har inga som helst 
tarmsymptom, eller viktnedgång eller led-
besvär bortsett från sin artros.

I brist på bättre förklaring har jag be-
stämt mig för att ge patienten ett års be-
handling med trim/sulfa under förutsätt-
ning att han tål behandlingen. Kontroll av 
Kreatinin och blodstatus sker en gång per 
månad och patienten har fått sluta med 
diklofenak. På denna behandling mår han 
efter sex månader fortsatt helt bra.

Denna handläggning med en årslång an- 
tibiotikabehandling för ett okänt tillstånd 
känns naturligtvis djupt otillfredsställande 
för en Stramaläkare, men eftersom patien-
ten efter en grundlig utredning av flera oli-
ka specialiteter inte kan få hjälp på annat 
vis, och upplever en så remarkabel förbätt-
ring tycker jag det skulle vara svårt att inte 
tillhandahålla honom behandlingen.  

Om någon klok infektionsläkare i landet 
skulle ha några förslag på diagnoser eller 
kompletterande utredning så tar jag gärna 
emot synpunkter på mailadressen nedan 
jesper.ericsson@ds.se.

Jesper Ericsson

INFEKTIONSLÄKAREN 2 · 1550

  FALLBESKRIVNING

Ibland  är det svårt att vara 
infektionsläkare



Kongresser & Möten 2015
20 maj The 7th Nordic Summer HIV Meeting 
 Malmlö

25-29 maj Infektionsveckan 2015 och Mikrobiologiskt vårmöte 
 Östersund

11-12 juni  ESCMID Postgraduate Education Course, Educational  
 Programme on Transplant Virology
 Lausanne, Schweiz
 www.escmid.org/profession_career/educational_acti- 
 vities/escmid_courses_and_workshops/educational_ 
 programme_on_transplant_virology/

31 aug- 1 sep Fallseminarium för ST-läkare i Infektionsmedicin
 Lerum
 www.infektion.net

2-4 sept SLIPI 2015 Immunbristmöte 
 Helsingör
 Danmark
 www.slipi.nu/

2-4 Sept ESCMID Postgraduate Education Course, Clostridium  
 Difficile: Practical Aspects of Diagnostics, Typing and  
 Comparative Genomics
 Maribor, Slovenien
 www.escmid.org/profession_career/educational_acti- 
 vities/escmid_courses_and_workshops/clostridium_ 
 difficile_practical_aspects_of_diagnostics_typing_and_ 
 comparative_genomics/

3-6 sept NSCMID 2015-Infection and Antibiotics 
 Umeå
 http://nscmid.org/
7-11 sept ST-kurs, Sepsis på akuten och IVA 
 Linköping 
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/
 sepsispaakutenochiva2015

17-18 sept  LUSEP-the first Lund Conference on Severe
 Infections and Sepsis
 Lund
 www.lusep.se

18-21 sept ICC/ICAAC 
 San Diego
 Kalifornien, USA
 www.icaac.org/

21-25 sept ST-kurs, Akut och kronisk leversjukdom 
 Stockholm
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/ 
 akutochkroniskleversjukdom

24-25 sept  ESCMID Postgraduate Education Course, Moving Anti- 
 microbial Stewardship Forward in Special Population  
 Settings
 Ferney-Voltaire, Frankrike
 www.escmid.org/profession_career/educational_activi- 
 ties/escmid_courses_and_workshops/moving_antimi- 
 crobial_steward_ship_forward_in_special_population_ 
 settings/

22-23 okt Infektionsläkarföreningens höstutbildning 2015
 - Opportunistiska infektioner
 Välkommen till Infektionsläkarföreningens höst-
 utbildning på Hesselby slott 22-23/10 2015. Vi  
 upprepar förra årets mycket uppskattade kurs som  
 även i år hålls på Hesselby slott som ligger utanför  
 Stockholm.

28 sept-2 okt Globala infektioner
och/eller Jönköping
5 okt-9 okt http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=34836

22-23 okt  Infektionsläkarföreningens höstutbildning 2015:
 Opportunistiska infektioner
 Hesselby slott
 Stockholm
 www.infektion.net

29 nov-1 dec  ESCMID Postgraduate Education Course,
 Improving the Dosage of Old Antibiotics
 Nijmegen, Nederländerna
 www.escmid.org/profession_career/educational_activi- 
 ties/escmid_courses_and_workshops/improving_the_ 
 dosage_of_old_antibiotics/
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Vädret var uselt den vinterdag 1417 
när den förre påvlige sekreteraren Pog-
gio Bracciolini lämnade Italien bak- 
om sig och red in i södra Tyskland, mot 
klostret St. Gall.

Husbonden, påven Johannes XXIII 
satt i fängelse, i väntan på tortyr, 
och bränning på bål. Från en 

framskjuten position i kurian var Poggio 
nu arbetslös och fri att göra i stort sett vad 
som helst. Han hade bestämt sig för att 
bli bokletare. En sökare av sällsynta och 
mycket gamla dokument. I liknande situ-
ation skulle jag göra detsamma men istäl-
let leta efter sällsynta fåglar och djur som 
fortfarande finns i världen, men som inom 
kort för alltid är förlorade. Det gäller att 
se så mycket som möjligt innan man dör.

Men åter till Poggio. Vad tänkte han när 
han ur de stora gömmorna bakom klost-
rets bibliotek drog fram ett dokument 
skrivet på det finaste kalvpergament? Den 
ursprunglige författaren var Titus  Lucre-
tius Carus, där han i ett brev till en vän 
sammanfattade vad man kan veta om värl-
den. Brevet är författat på hexameter (men 
låt inte det avskräcka dig), och finns att 
läsa i form av ”De rerum natura”, eller i en 
vacker svensk översättning ”Om tingens 
natur”.  Trots att Lucretius var romare var 
han djupt inspirerad av den grekiske filo-
sofen Epikuros, vars teser i stort sett gick 
ut på att bli lycklig av vin, sex och annat 
trevligt umgänge och framförallt att inte 
vara taskig mot sina medmänniskor. Att 
brevet dessutom var skrivet ungefär femtio 
år före vår tideräkning gör inte saken säm-
re. Eller kanske gör det, när den växande 
sekten som sedermera blev kyrkan fick nys 
om det brändes kopiorna (alla utom en!) 
och Lucretius kastades (trots att han varit 
död i hundratals år) in i glömskan. Alla 
andra dödliga piskades tillbaka till stenål-
dern i ytterligare ett och ett halvt milleni-
um, tills den ödesdigra dagen då De rerum 
natura åter såg dagens ljus. Detta startade 
en process som resulterade i att allt vad vi 
förknippar med upplysning, renässans och 
alla andra ”sanser”. Det är verkligen ett 
ödes ironi, eller ett gudarnas hånskratt, att 
det var Poggio, med sin djupt kristna tro, 
som hittade och kopierade det och gav kyr-
kan en bredsida som de ännu inte hämtat 

sig från. Men enligt Lucretius svarar dessa 
dogmer som alltid när de ifrågasätts, oav-
sett färg och fason, genom bränning på 
bål, halshuggningar och förföljelse. 

Vad var det då som var så farligt i Lucre-
tius brev? Bara för att nämna något; ato-
mismen kom åter i dagen och enligt den 
består allt av små osynliga partiklar, gudar 
finns men de är så upptagna av sina egna 
bestyr att de struntar i oss och dessutom är 
alla religioner av naturen onda. Universum 
är inte skapat för enbart människan och 
det startade inte med Edens lustgård, utan 
drivkraften är ett ständigt krig om resur-
ser där naturen experimenterar hela tiden. 
Känns evolutionstanken igen? Det finns 
inget liv efter detta, döden betyder inget 
på lång sikt eftersom vi bara knaprar på 
evigheten, oavsett hur länge vi lever. Här 
kan läkare hamna i en del filosofiska och 
praktiska svårigheter. Dock räddas vi av 
att det högsta målet är att öka lyckan och 
minska smärtor för så många som möjligt. 
Sist men inte minst, att förstå naturen ger 
oss insikt och vi skall alltid förundras. 

Men varför hamnar då detta i en kröni-
ka i ”Infektionsläkaren”?  Lucretius återgav 
poetiskt Thukyidides sakliga skildring av 
den stora pestepidemin i Aten 430 f.v.t.. 

Även om den sista delen aldrig blev fär-
digskriven, hinner han ändå med epidemi-
ologi och kliniska förlopp. Osynliga äm-
nen gör att vi blir sjuka och att de sprids 
mellan människor. Alla kan vi känna igen 
”feber och huvudvärk var de första symto-
men och med en rödaktig glans begynte 
sen ögonen lysa”. Eller ”när genom svalget 
smittan så hade inträngt i bröstet ström-
mat djupast så började livets bommar med 
ens ge efter och falla. Sinnet började yra”. 
Kan sepsis beskrivas bättre?  ”Slapp man 
med livet ifrån det vederstyggliga, tjocka 
flödet av blod spreds sjukdomen snabbt i 
leder och muskler och trängde ända in i 
könsorganen. Det fanns de som i blind pa-
nik när de nalkades dödens tröskel kastre-
rade sig själva för att ännu få leva. Ingen 
vila och rast gav lidandet, och rådvilla lä-
kare hördes mumla”.  

”Om tingens natur” borde vara obligato-
risk läsning för alla och jag skall genast för-
söka få in den som kurslitteratur på läkar- 
utbildningen. Idag skrivs så mycket ”Dis-
neyfierat” lull-lull, De rerum natura tillhör 
definitivt inte den kategorin. 

Björn Olsen
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