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Ansvarig utgivare:

örundrad tittar jag ut genom fönstret och noterar att de otvetydiga hösttecknen
redan infunnit sig och tänker på Tomas Ledins låt ”Sommaren är kort”. Ja,
fortsättningen på refrängen kan ni ju, men trots en ganska blöt sommar så
har det massmedialt under sommaren varit ganska torrt på infektionsnyheter, men i
början av augusti gjorde TV4-nyheterna ett par inslag om sepsis med utgång från ett
fall med tragisk utgång. Jesper Svefors och Bengt Gårdlund svarade då förtjänstfullt
på journalisternas frågor och kunde hänvisa till vårdprogrammet som i sin nyligen
reviderade form ännu mer understryker vikten av tidig identifiering och behandling
av sepsis. Trots det trista fallet så tycker jag att det är bra att nå ut och sätta fokus på
Infektionsläkarföreningens ambition med kvalitetsregister och sepsisprocessen som
en viktig vårdkedja. I sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna det nyligen
uppdaterade endokarditprogrammet med flera noterbara nyheter som bl.a. förlängd
inkubationstid av blododlingar, fyrdosregim av penicilliner, men det har väl ni redan
sett på vår hemsida?
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Utgivningsplan 2012:
Manusstopp

Till medlem

10/10

21/11

Nr 4:

landets största infektionsklinik spände musklerna och levererade ett högkvalitativt
och fullmatat vetenskapligt program med flera parallella sessioner inom områden
som HIV, Hepatit, TBC m.m. Ni finner ett omfattande reportage i detta nummer
av Infektionsläkaren och under en begränsad tid ligger alla föreläsningar med bilder
på vår hemsida som ni hittar under fliken utbildning. När sedan Quiz-ekvilibristen
och tillika vårmöteskoordinator Jonas Sundén-Cullberg anordnar en lekfull frågesport om vem som är vårmötets vassaste infektionsläkare så kommer han inte från
en universitetsklinik utan från Gotland och heter Bengt Christensson!
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läggas ned. Denna relativt nystartade organisation har haft tre ägare; SLS, LF och
SKL som har haft ansvar för inrättande av ST-kurser och SPUR-inspektioner. Man
kan konstatera att IPULS fick en olycklig start då dialogen med specialistföreningarna
var undermålig vilket Silf framfört i brevväxling med organisationen. Orsaken till
att IPULS läggs ned är dock en annan då dessa uppdrag enligt EU kräver upphandling varför uppdraget flyttas till Socialstyrelsen. Sakfrågan i denna karusell är att vi
ska ha tillgång på ST-kurser och att ST-utbildning inspekteras så att den håller god
kvalitet, och enligt en färsk presskommuniké ska denna verksamhet fortsätta som
tidigare. Vår ambition i Silfs styrelse är att se en förbättring när det gäller tillgång
på ST-kurser och antal SPUR-inspektioner varför det är en prioriterad fråga för oss
att följa utvecklingen.
Mycket glädjande har vi under sommaren också kunnat konstatera att Socialstyrelsen
i sin översyn av läkarnas specialitetsindelning har beslutat att föreslå namnändring
från infektionsmedicin till infektionssjukdomar. Detta visar att enträget arbete för
en god sak kan ge resultat.
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Slutligen så hoppas jag att ni uppskattar det här
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numret av Infektionsläkaren, men bra kan bli ännu
bättre genom er medverkan. Förslag på reportage,
debattinlägg, fallbeskrivningar m.m. uppskattas varmt
av mig och vår redaktör Kristina Cardell.
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ANNONS

Vårmötet 2012 i Stockholm
Infektionsläkarföreningens Vårmöte 2012 gick av stapeln i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Värd
för mötet var Infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset, med överläkare Jonas SundénCullberg som mötesgeneral. Under tre dagar avhandlades en rad olika aspekter på infektionsområdet
– här följer en kortfattad redogörelse för några av dem. För den som vill fördjupa sig finns flera av presentationerna upplagda på Svenska Infektionsläkarföreningens hemsida, Infektion.net
Profylaktiskt HIV-vaccin

immuniseringen för att påskynda processen
och boostrar med ett protein för att öka
antikroppstitrarna.
– Nästa steg är försök på apor, berättade
Anna-Lena Spetz.
CD14 – markör för mikrobiell
translokation

Docent Johan Sandberg talade om CD14.
Det är en co-receptor till lipopolysackarid
(LPS), en markör för ett toxin från gramnegativa bakterier. Löslig CD14 frisätts vid
aktivering av monocyter och kan användas
som markör för mikrobiell translokation, en
process som bidrar till den kroniska immunaktiveringen vid HIV och sannolikt en av de
faktorer som driver sjukdomsprogressionen.
LPS är svårt att mäta, medan löslig CD14
kan mätas med ELISA.

Löslig CD14 är förhöjt i plasma vid HIVinfektion men predikterar inte sjukdomsprogression särskilt väl. Däremot finns en
association till fibrosgrad vid monoinfektion
med hepatit C, vilket troligen sammanhänger med leverns viktiga roll vid avgiftning av LPS.
I en biobankstudie på 28 hepatit C-patienter som genomgått behandling med interferon plus ribavirin visades virusnivå vid
studiestart korrelera väl med både nivån av
löslig CD14 och viral behandlingsrespons
efter fyra veckor.
– Vi börjar allt mer betrakta CD14 som
en markör för leverns förmåga att hantera
mikrobiell translokation. Men det finns
många aspekter av den komplexa interaktionen mellan tarm och lever som återstår
att undersöka, avslutade Johan Sandberg.



Under en session ledd av professor Anders
Sönnerborg presenterades delar av den
mycket diversifierade HIV-forskningen på
Karolinska universitetssjukhuset.
Docent Anna-Lena Spetz forskning är
inriktad på utvecklingen av ett profylaktiskt
HIV-vaccin. Hon berättade att 10–30% av
patienter kan generera antikroppar med bred
specificitet och studier på makaker visat att
dessa antikroppar kan skydda mot infektion.
Den fråga hennes grupp ställer är om det
är möjligt att med immunogener uppnå
en bred neutralisation genom att fokusera
immunförsvaret mot konserverade regioner.
Genom att blanda tre olika DNA tror man
att koncentrationen av de antigen som är
identiska i alla tre blir högre än av de mer
variabla antigenen. Dessutom upprepar man
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Även dr Piotr Nowak talade om mikrobiell translokation som en viktig del i patogenesen vid HIV och hepatit. Han framhöll
att graden av mukosal immunitet har stor
betydelse för sjukdomsutvecklingen. En stor
del av HIV-replikationen sker i GI-trakten
och orsakar en kraftig minskning av CD4
T-celler under den akuta infektionen. Med
tiden skadas barriären mellan tarmlumen
och blodet så att delar av bakterier kan läcka
ut och bidra till inflammation.
Mikrobiell translokation är inte unikt för
HIV och hepatit utan förekommer även vid
exempelvis inflammatorisk tarmsjukdom.
Inom det området finns indikationer på
att inflammationen förändrar både tarmfloran och det lokala immunsystemet. För
att undersöka om tarmfloran även påverkas
hos HIV-patienter har en prospektiv observationsstudie startats. Blod och faeces har
insamlats från 80 patienter, och just nu
analyseras materialet.
Dr Jan Westerbacka har studerat om
HIV-behandling kan förbättra skadan på
tarm–blodbarriären. Han berättade att vissa
studier visat att ART under minst ett år
sänker nivåerna av såväl LPS som löslig
CD14.
För att undersöka om valet av bromsmedicinering påverkar den mikrobiella translokationen genomfördes en studie på 71
patienter som behandlats med efavirenz
respektive lopinavir. Efter 72 veckor sågs en
signifikant sänkning av löslig CD14 i hela
studiepopulationen, men inga skillnader
mellan de två grupperna. Däremot hade
lopinavir-behandlade patienter lägre nivåer
av både I-FABP och anti-flagellin-specifika
antikroppar, trots att de virologiska och
immunologiska effekterna var likartade.
– Vi har även sett att patienter som stod
på antibiotikabehandling vid studiestart
hade signifikant lägre nedgång i CD14nivåer jämfört med övriga patienter, sa Jan
Westerbacka. Antibiotikabehandling kan
alltså vara av betydelse vid tolkningen av
dessa markörer.

erar utan på grund av bristande följsamhet,
konstaterade Olle Karlström.
Den här utvecklingen gör att designen på
kliniska prövningar behöver förändras, och i
det arbetet har de olika läkemedelsverken en
viktig roll. Enligt de riktlinjer för godkännande av HIV-läkemedel som nu är under
omarbetning kommer man exempelvis bara
att behöva påvisa effekt hos behandlingsnaiva patienter, och alla patienter kommer
att ges aktivt läkemedel.
Generika är på väg; patentet för efavirenz
går ut i januari 2013 och flera andra preparat
följer inte långt därefter. Det kommer naturligtvis att ha stor inverkan på prisbilden,
men det påverkar även hur industrin ser
på att utveckla nya HIV-läkemedel – idag
satsas det betydligt mer på nya läkemedel
mot hepatit C.
Behandlingssvikt hos HIV-patienter

Dr Amanda Häggblom berättade om den
första delstudien i sitt doktorandprojekt,
där hon studerat behandlingssvikt hos HIVinfekterade patienter i Sverige under åren
1996–2011, med fokus på proteashämmare jämfört med icke-nukleosidhämmare
(NNRTI). Studien är en observationell
kohortstudie baserad på InfCare HIV och
omfattar 3 298 patienter.
Resultaten hittills visar en signifikant
skillnad i tid till behandlingssvikt till fördel
för patienter som behandlats med NNRTI;
den relativa risken att svikta på en proteashämmare är 20–53% högre, beroende på om
den är boostrad eller ej. Både högre CD4-tal
och högre virustal vid behandlingsstart var
associerat med högre risk för behandlingssvikt, liksom intravenöst missbruk.
– Resultaten är desamma även då
oboostrade proteashämmare och första
generationens boostrade proteashämmare
utesluts, och likaså med olika definitioner av
behandlingssvikt, då endast åren 2002–2011
tas med och då drogmissbrukare utesluts,
konstaterade Amanda Häggblom.
HIV-resistens

Framgångsrik behandling

Dr Olle Karlström, som kombinerar sin
forskning med arbete som klinisk utredare
på Läkemedelsverket, konstaterade att den
fantastiska utvecklingen inom HIV-behandlingen lett till att resistensutveckling är ett
allt mindre kliniskt problem.
– De som tidigare ingick i studier avsedda
för patienter som sviktat på tidigare behandling finns inte längre – de som sviktar idag
gör det inte för att behandlingen inte fung-
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Doktorand Halime Ekici är BMA och forskar på HIV-resistens. Hon berättade om en
egenutvecklad allel-specifik PCR-metod
som möjliggör detektion av stammar som
endast utgör 0,1% av den totala populationen. I ett samarbete med kliniker i Etiopien
har man fått tillgång till prover som analyserats med den nya metoden och jämförts
med prover från 45 svenska patienter med
eritreanskt/etiopiskt/somaliskt ursprung.
Båda grupperna består av behandlings-

naiva patienter med subtyp C. De resistensmutationer som analyserats är Y181C
och K103N, som båda är associerade med
NNRTI-resistens.
– I det etiopiska materialet har vi inte
kunnat hitta K103N, men däremot Y181C
hos ca 10% av patienterna. Analysen av de
svenska patienterna är inte klar men preliminärt verkar prevelansen av Y181C vara
några högre i den gruppen, och där har vi
även hittat K103N, sa Halime Ekici.
Sent diagnostiserad HIV-infektion

Dr Johanna Brännström talade om sin forskning kring problemet med sent diagnostiserad HIV-infektion, vilket brukar definieras som CD4 <350 eller AIDS-diagnos.
Konsekvenserna är flera, bland annat ökad
sjuklighet och dödlighet, sämre svar på
behandling, ökad risk för smittspridning
och ökade vårdkostnader.
– Man uppskattar att en tredjedel av dem
som har HIV i Sverige inte vet om det, och
många söker vård för olika HIV-associerade
tillstånd utan att erbjudas HIV-testning,
berättade Johanna Brännström.
I den nationella multicenterstudien ”Sent
diagnostiserad HIV” har tolv svenska kliniker deltagit. Vissa resultat från de första 18
månaderna har analyserats och visar bland
annat att 60% av patienterna diagnostiserats
sent enligt definitionen ovan. Absolut högst
risk att få en sen diagnos löper gruppen
heterosexuellt infekterade män från länder
utanför EU, medan risken är lägst för gruppen män som har sex med män (MSM) från
länder inom EU.
Av immigranterna i studien har bara 29%
erbjudits det hälsosamtal inklusive HIV-test
som rekommenderas. Ingen av dem som
erbjöds testet tackade nej.
PARTNER-studien

Slutligen presenterade dr Katarina Westling
PARTNER-studien, en europeisk multicenterstudie som genomförs i 14 länder och
som fokuserar på smittsamhet vid HIVbehandling. Studien inkluderar diskordanta
par i fast relation som haft sex utan kondom
under den senaste månaden och där den
HIV-positive är under behandling. Paren
följs i två år.
En subanalys baserad på drygt 350 par
visar att 91–95% av de HIV-positiva hade
HIV RNA <50 kopior. Som orsak till att
man inte använt kondom uppgav 57% låg
risk för smitta vid effektiv HIV-behandling.
Av de heterosexuella paren hade 40% har
haft oskyddat sex i syfte att skaffa barn.

Anna Färnert

Gabrielle Fröberg

– Studien fortsätter i år och sannolikt även
under 2013, och par som vill delta kan remitteras till Karolinska, sa Katarina Westling.
Influensavaccin

het att provta för influensa. Ytterligare en
möjlighet är en immunmodulerande effekt
under den första veckan efter vaccinationen
som ökar känsligheten för influensa.
Då rapporter om narkolepsi uppmärksammades begärde Läkemedelsverket in
data från hela Sverige, med fokus på barn
och ungdomar upp till 19 års ålder. Från
januari 2009 till december 2010 identifierades 81 fall, varav 69 hade vaccinerats innan
symtomdebut. Den absoluta risken uppgick
till ca 3,6 fall/100 000 vaccinerade. Orsaken
är alltjämt okänd – vaccinet, adjuvanset,
influensasjukdomen per se, genetiska faktorer
eller en kombination av dessa.
– Denna tragiska biverkan har tyvärr lett
till en kvarstående misstänksamhet mot
vaccination i allmänhet och influensavaccination i synnerhet. Och hade vi känt till
risken för narkolepsi hade vi sannolikt inte
massvaccinerat, konstaterade Åke Örtquist.
Malariainfektioner

Även inom området tropikmedicin pågår en
rad olika forskningsprojekt vid Karolinska
universitetssjukhuset.
Anna Färnert berättade att den främsta
orsaken till dödsfall i malaria är infektion
med P. falciparum, medan infektioner orsakade av P. vivax, P. ovale och P. malariae
oftast är mildare. En femte art, P. knowlesi eller apmalaria, har visats ligga bakom
omkring 30% av infektioner hos människa
i Sydostasien. Flera studier pågår för att
undersöka om apmalaria även förekommer
i andra delar av världen, inklusive Afrika. I
Sverige finns ett fall dokumenterat.
En viktig del i malariapreventionen är
tidig diagnostik och behandling, en annan
användning av impregnerade myggnät.
Ännu finns inget vaccin på marknaden.

Sven Britton

Håkan Kalzén

– Vi vet att man kan utveckla immunitet
mot malaria, men inte hur många infektioner som krävs eller hur länge immuniteten
bibehålls, sa Anna Färnert.
Proteincvaccinet RTS,S är det som
kommit längst i utvecklingen. I en deltidsgranskning av en fas III-studie på 6 000
barn sågs en vaccineffekt på ca 50%. För att
öka effekten är det möjligt att man behöver
kombinera ett proteinvaccin med ett vaccin
baserat på virala vektorer.
Resenärer som drabbas av malaria är intressanta eftersom de vanligen bara har haft en
infektion och inte reexponerats. I en studie
som Anna Färnerts grupp gjort undersöktes
om personer som vuxit upp i endemiska
områden och sedan invandrat till Sverige
har mer eller mindre allvarlig malaria än
svenska resenärer. Hypotesen var att immunitet mot allvarlig malaria uppnås redan efter
1–2 infektioner och att den sedan är livslång.
– Vi såg inga skillnader mellan grupperna
avseende parasitemi och inte heller i behovet
av intensivvård, sa Anna Färnert. Däremot
såg vi en tendens till längre vårdtider bland de
icke-invandrade svenskarna. Ett oväntat fynd
var att invandrare som bott länge i Sverige
hade ett sämre skydd mot allvarlig malaria;
efter tio år sågs inte längre några skillnader
jämfört med infödda svenskar. Den preliminära slutsatsen är därför att immuniteten
mot allvarlig malaria är långvarig men inte
livslång.
Malariaprojekt på Zanzibar

Professor Anders Björkman beskrev ett
malariaprojekt på Zanzibar, där eliminering
faktiskt verkar vara ett möjligt mål. På Zanzibar införde man tidigt en rad olika kontrollmetoder, inklusive artemisinin-baserad
kombinationsbehandling (ACT) (2002),

INFEKTIONSLÄKAREN 3 • 12

5



Docent Åke Örtquist vid Smittskydd Stockholm berättade om erfarenheterna från
vaccinationskampanjen med Pandemrix.
Han konstaterade att massvaccination är
ett gigantiskt experiment och att man i
det här fallet inte hade någon erfarenhet
av vaccinet, vilket gjorde det svårt att väga
vinsterna mot riskerna.
Bland den miljon individer som vaccinerades i Stockholms län diagnostiserades 188
med influensa A efter vaccinationen, men
bara 25 av dessa definierades enligt EU som
vaccinsvikt, dvs. de insjuknade mer än 14
dagar efter vaccinationstillfället.
I syfte att undersöka om vaccinationen
även skyddade mot allvarlig influensasjukdom genomfördes en fall–kontrollstudie på
samtliga barn som blev inlagda på sjukhus
för influensalik sjukdom i Stockholm under
november–december 2009. De barn som var
positiva på influensatest matchades åldersmässigt mot dem som var negativa. Efter
justering för kroniska sjukdomar visade
resultaten att de som vaccinerats mer än
två veckor innan sjukhusinläggningen hade
drygt 90% skyddseffekt. För dem som vaccinerades 0–14 dagar innan var risken för
influensadiagnos istället 3,4 gånger högre.
– En möjlig förklaring är att barnen smittades i samband med vaccinationstillfället,
då många människor köade tillsammans,
sa Åke Örtquist. En annan möjlighet är att
incidensen var högre tidigt i studien. Det
är också möjligt att vaccinationsstatusen
påverkade såväl föräldrars benägenhet att
söka vård för barnet som läkares benägen-

Jonas Sundén-Cullberg

ANNONS

impregnerade myggnät till alla barn och gravida (2005), sprayning inomhus i samtliga
hushåll (2006), snabbtest för diagnostik på
alla hälsostationer (2007) och impregnerade
myggnät till samtliga åldersgrupper (2008).
– I de två distrikt vi studerat har dessa åtgärder medfört att frekvensen parasitemier
sjunkit från nästan 15% till under 1%, och
på hälsostationerna har andelen malariapatienter minskat från varannan till mindre
än var femtionde, sa Anders Björkman.
Men de mest dramatiska resultaten gäller
totalmortaliteten bland barn under fem års
ålder, som minskat med 60–70%.
Ett annat viktigt resultat är att parasiterna
bibehållit sin känslighet för ACT, vilket har
kunnat bekräftas med både kliniska och
genetiska studier. Däremot har man sett en
begynnande resistensutveckling hos myggorna mot pyretroider i ett av distrikten,
och därför kommer man fortsättningsvis
att byta insekticid vid inomhusbesprutning.
Låga parasitemier missas med de vanliga
metoderna men kan ändå sprida smitta, och
testning med mikroskopi eller PCR gör att
nästan tio gånger fler positiva fall upptäcks.
Därför behöver utrotningskampanjen intensifieras ytterligare, bland annat genom aktiv
provtagning av individer ute i samhället som
inte själva söker vård för malaria.
Resistensutveckling

Dr Gabrielle Fröberg talade om resistensutveckling vid behandling av malaria orsakad
av P. falciparum. Hon berättade att artemisinin är både snabbverkande och effektivt men
att halveringstiden är kort och att medlet
därför behöver kombineras med minst en
partnerdrog med lång halveringstid. Vanligen ges artemisinin i tre dagar för att minska
parasitemin och därefter partnerdrogen.
Ännu har man inte kunnat bekräfta någon
resistens mot artemisinin, men däremot
förlängd clearance av parasiter. Dessutom
förekommer resistens mot partnerdrogerna.
– Artemeter är det största partnerläkemedlet.
Det fungerar mycket bra i hela Afrika och
även på många andra håll i världen, sa Gabrielle Fröberg. Problemen finns i Sydostasien,
framför allt i Kambodja, där rapporter om
resistens förekommit under tio års tid.
Buruli ulcer

går till är oklart, men man tror att det kan
vara en bitande vatteninsekt som introducerar bakterien. Sjukdomen ses främst hos fattiga människor på landsbygden, i synnerhet
bland barn. Ett undantag är dock Victoriaområdet i Australien där den framför allt
drabbar golfare.
Sjukdomen börjar med en liten knöl
under huden, som efter några veckor utvecklas till ett sår. Själva såret orsakas av ett toxin,
mykolakton, som produceras av bakterien.
Läkningen kan ta flera år och leder inte
sällan till svåra ärrbildningar.
Tidigare var enda möjligheten till bot att
skära bort knölen innan sår hann utvecklas.
Idag finns behandling att tillgå som ger
mer än 50% läkning men den är både dyr
och omständlig: dagliga injektioner med
streptomycin i sex veckor.
En viktig mekanism för frisättning av
cytotoxiciteten är fria radikaler, som bör
kunna motverkas med antioxidanter. Tidigare har man trott att ljus förvärrar sårbildningen och ofta täckt såren med aluminiumfolie, men i cellförsök har Sven Brittons
grupp kunnat visa att kortvarig ljusexponering leder till att mykolaktonet inaktiveras.
– Nu kommer vi att testa detta på patienter som tillägg till kemoterapi genom att
utsätta såren för solljus under 1–2 timmar
per dag, berättade Sven Britton. Eventuellt
kommer vi även att öppna runt såret så att
omkringliggande delar exponeras, eftersom
det sannolikt är där tillväxtzonerna finns.
ECMO och penumoni

Dr Håkan Kalzén från ECMO-centrum
Karolinska, berättade att målet med ECMO

är att understödja lungor och/eller hjärta
hos svårt sjuka patienter genom att leverera
syrgas, avlägsna koldioxid och öka perfusionen till inre organ. Den är ett sätt att köpa
tid så att patientens lungor och/eller hjärta
kan tillfriskna, och i några fall en brygga till
transplantation.
Tidigare ansåg man att patienter som legat
mer än en vecka i respirator var alltför dåliga
för ECMO. Likaså hade man på många håll
en strategi som innebar att ECMO-behandlingen avbröts om inte lungorna öppnats
inom en månad. Idag vet man att dessa
patienter går att rädda men att det tar tid.
– När man som intensivvårdsdoktor
känner att det går utför för patienten och man
inte lyckas få det att vända, då ska man kontakta oss. Ring hellre en gång för mycket än
en gång för lite, uppmanade Håkan Kalzén.
TBC – tillbaka till framtiden?

Dr Judith Bruchfeld ledde en session om
tbc, som åter är på framfart i västvärlden.
Dr Maria Norrby presenterade en epidemiologisk studie på samtliga dubbelinfekterade patienter med HIV och tbc i Stockholm under åren 1987–2010. Av de 127
patienterna hade majoriteten sitt ursprung
i Afrika, framför allt Afrikas horn, medan
de övriga kom från Sverige, Sydostasien och
Sydamerika.
Vid tbc-diagnosen hade majoriteten låga
CD4-tal. Endast 20% stod på ART; 71%
hade inte någon HIV-behandling alls och
ytterligare 9% behandlades med enbart en
eller två NRTI. Levertoxicitet var den vanligaste och allvarligaste biverkningen under
tbc-behandlingen.


Professor Sven Britton berättade om Buruli
ulcer, eller burulisår. De orsakas av Mycobacterium ulcerans, en omgivningsbakterie som
finns i anslutning till stillastående ansamlingar av sötvatten och som förekommer på
i stort sett alla kontinenter. Hur spridningen

Boris Kan, Judith Bruchfeld, Maria Norrby och Jerker Jonsson talade om tuberkulos.
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– Hela 84% klassificerades som botade
vid avslutad behandling, berättade Maria
Norrby. Av de övriga kunde 4% inte utvärderas eftersom de flyttat, 6% hade avlidit,
1% hade avbrutit behandlingen och 5%
hade återinsjuknat.
Tbc-prevention

Dr Jerker Jonsson, SMI, redogjorde för de
uppdaterade nationella rekommendationerna
för tbc-prevention som publicerades i februari
2012. Dessa innehåller bland annat flödesscheman för testning av grupper med ökad
risk för tbc, dvs. de som haft känd kontakt
med ett smittsamt fall och de som nyligen
inflyttat från ett högincidensland samt de som
står inför arbete/vistelse i särskilt känslig miljö
eller där ökad risk för smitta finns.
Diagnos ställs med tuberkulintest (PPD)
eller immunologiskt test (IGRA). För barn
under fem år rekommenderas PPD, medan
IGRA är att föredra för äldre barn och
friska vuxna som är BCG-vaccinerade. För
immunsupprimerade patienter rekommenderas främst PPD, kompletterat med IGRA
om svaret är negativt.
– Men ingen av metoderna kan användas
för att utesluta aktiv sjukdom – det kan vara
så att patienten inte svarar immunologiskt,
och då är det möjligt att båda testerna faller
ut negativt trots manifest sjukdom, betonade
Jerker Jonsson.
Latent infektion med M. tuberculosis

Judith Bruchfeld berättade att flera ”hotspots”
med hög förekomst av multiresistent tbc
hos nya fall finns nära Sverige, exempelvis
Vitryssland. Även i Afrika söder om Sahara
börjar nivåerna bli oroväckande höga, bland
annat i Swaziland, där dubbelinfektion med
HIV dessutom är mycket vanligt.
– Vi vet idag att resistens mot ett medel
innebär ökad risk för resistens även mot andra
preparat, och därför är det oerhört viktigt att
ge adekvat behandling även vid monoresistens, konstaterade Judith Bruchfeld.
Snabbdiagnostik för resistensbestämning
är till stor hjälp i den kliniska vardagen.
Det fungerar bäst på mikroskopi-positiva
isolat men utförs vid behov även på endast
PCR-positiva isolat.
Multresistent tuberkulos är mycket svårbehandlat, med långa behandlingstider och hög
förekomst av toxiska biverkningar. Behandlingsstrategierna baseras på empirisk kunskap
eftersom randomiserade studier saknas. Vid
verifierad multiresistens ska minst fyra läkemedel med förmodad känslighet ges tills slutgiltig resistensbestämning finns tillgänglig,
och vid misstänkt terapisvikt ska alltid minst
två nya läkemedel med förmodad känslighet
läggas till behandlingsregimen.
Dubbelinfektion med HIV och hepatit C

I en session som leddes av professor Ola
Weiland, talade Jenny Stenkvist om dubbelinfektion med HIV och hepatit C. Hon
berättade man i västvärlden räknar med att
ca 25% av de HIV-positiva är dubbelinfekterade och att leversjukdom är en vanlig
dödsorsak bland HIV-sjuka. Att cirrosprogressionen går fortare vid dubbelinfektion är
dock inte längre självklart tack vare dagens
effektiva HIV-behandling.
I en analys baserad på InfCare HIV
framkom att 14% av patienterna är antiHCV-positiva, och av dessa har 79% kronisk
hepatit C. Anledningen till att prevalensen
är lägre i Sverige än i övriga Europa hänger
troligen samman med att majoriteten av
svenska patienter är antingen heterosexuellt
smittade eller MSM, grupper som generellt
har lägre förekomst av hepatit C jämfört
med dem som smittats genom intravenöst
missbruk eller blodtransfusion. Resultaten
visade även att individer med kronisk hepatit
B hade högre chans att läka ut hepatit C
spontant, liksom patienter med gynnsam
IL28B-gentyp.
– Trots att förekomsten av hepatit C totalt
sett är låg bland MSM bör man känna till att
det just nu pågår ett utbrott i den gruppen.

Smittan sprids sexuellt och är associerad
med slemhinneskada, vilket är viktigt att
informera om, sa Jenny Stenkvist.
Levertransplantation av
dubbelinfekterade patienter

Docent Robert Schvarcz berättade att försök
med levertransplantation på dubbelinfekterade patienter före 1995 var riskabelt och
medförde snabb progress av HIV-infektionen. Efter införandet av ART är dock
HIV-infektion inte längre något problem
i transplantationssammanhang, inte heller
rejektion eller opportunistiska infektioner.
Korttidsöverlevnaden är idag jämförbar
med den för andra grupper, exempelvis
monoinfekterade med hepatit C. Långtidsöverlevnaden är dock sämre, framför
allt på grund av en snabbare progredierande
hepatit C-infektion. Dessutom förekommer problem med läkemedelsinteraktioner,
även om dessa är hanterbara med noggrann
monitorering.
– Hittills har ett tiotal dubbelinfekterade
patienter transplanterats och ett multidisciplinärt vårdprogram har utarbetats, berättade Robert Schvarcz.
De nya hepatit C-läkemedlen kommer att
bidra till att färre patienter behöver transplanteras. För dem vars sjukdom redan
hunnit gå för långt innebär de ökade möjligheter att bota hepatit C-infektionen efter
transplantationen. Även i detta sammanhang
är dock interaktioner ett potentiellt problem.
Levertransplantation och hepatit C

Malin Ackefors berättade att hepatit C-patienter har betydligt snabbare fibrosprogress efter
levertransplantation än andra patientgrupper, och inom fem år har 30% utvecklat
cirros. Faktorer som påverkar progressen
är donatorns ålder, förekomst av kirurgiska
komplikationer och olika värdfaktorer som
t ex IL28B-status, immunsuppression med
höga doser steroider vid misstanke om rejektion och typ av antiviral behandling.
– Behandlingen av hepatit C är inte
lika framgångsrik hos levertransplanterade
patienter som hos icke-transplanterade,
framför allt på grund av biverkningar i form
av tranfusionskrävande anemi, sa Malin
Ackefors. Förbehandling med EPO är dock
ett bra sätt att undvika dessa biverkningar.
Icke-transplanterade patienter med den
fördelaktiga IL28B-genotypen har högre
chans till spontan utläkning. Hos transplanterade patienter påverkas utfallet av både
recipientens och donatorns IL28B-polymorfism, så att patienter med fördelaktig såväl

INFEKTIONSLÄKAREN 3 • 12

9



Dr Boris Kan beskrev en retrospektiv studie
på behandling av latent tbc, eller mer korrekt latent infektion med M. tuberculosis.
Bakgrunden är att utvecklingen av manifest
sjukdom går att förhindra med kemoterapi
men att endast ett fåtal patienter slutför
behandlingen, och syftet med studien var att
identifiera faktorer associerade med genomförd behandling.
Av de 360 patienterna genomförde 66%
behandlingen. Minst benägna att genomföra
behandlingen var de yngsta patienterna,
invandrare från Somalia och asylsökande,
men i en multivariatanalys var somaliskt
ursprung den enda signifikanta faktorn.
– Slutsatsen är att varje klinik bör analysera sina resultat och se över sina lokala rutiner, framhöll Boris Kan. En möjlig åtgärd är
att utarbeta någon form av kulturorienterad
intervention riktad till somalier.
På CDCs hemsida finns en broschyr som
tar upp vad man bör tänka på när man möter
en somalisk patient med tbc, och nyligen
har Somaliska hälsoföreningen tagit fram
en broschyr om tbc på somaliska.

Multiresistent tuberkulos

ANNONS

Jenny Stenkvist, Malin Ackefors, Robert Schvarcz, Karin Lindahl, Ola Weiland, Karolin Falconer och Soo Aleman
redogjorde för olika aspekter av hepatit C.

recipient- som donatorgenotyp har högst
sannolikhet att uppnå SVR. Även hepatit
C-genotypen inverkar, med bäst möjligheter
till SVR hos patienter med genotyp 2 och 3.
En egen studie på 54 levertransplanterade
patienter med hepatit C visar att den fördelaktiga IL28B-genotypen dominerar hos
donatorerna, men inte hos recipienterna.
Förklaringen till detta är att många med
den fördelaktiga varianten antingen har
spontanläkt eller svarat bra på behandling, så
att den ofördelaktiga varianten ackumulerats
bland recipienter.

Ribavirinkoncentrationen vecka 4 var i
genomsnitt 10 µmol/L, vilket är något högt
jämfört med standardbehandling. Hela 39
patienter har dosreducerat ribavirin under
behandlingen, tolv har fått erytropoietin
och sex har transfunderats vid något tillfälle.
– Med trippelbehandling är dosreducering av ribavirin en bättre strategi jämfört
med tidigare, och koncentrationsbestämning
kan vara till god hjälp. Det verkar också
som att erytropoietin kommer att behövas
i större utsträckning än tidigare, avslutade
Karin Lindahl.

komplettering av uppföljningsdata. Resultaten visar att den årliga risken att utveckla
levercancer är 1,9% för patienter med nonSVR jämfört med 1,0% för patienter med
SVR. Cancerrisken i SVR-gruppen kvarstod
under lång tid; tre av patienterna insjuknade
först efter sju år. Däremot förekom inga varicerblödningar efter utläkt infektion, något
som även visats i tidigare studier. Slutsatsen
är därför att cirrospatienter med SVR ska ha
fortsatt uppföljning med avseende på levercancer men att uppföljning med gastroskopi
sannolikt inte är nödvändigt.

Terapi med proteashämmare

Hepatit C – en ledande indikation för
levertransplantation

Hepatit C-behandling i framtiden

Dr Karin Lindahl konstaterade att trippelterapi med proteashämmare medfört att det
åter blivit aktuellt att dosreducera ribavirin.
Enligt subgruppsanalyser av de första fas
III-studierna på telaprevir och boceprevir
påverkas inte SVR av dosreduktion i någon
högre grad – å andra sidan överensstämmer
sällan patienturvalet i kliniska studier med
verkligheten. Det är också oklart hur mycket
och hur länge man kan dosreducera, och
om dosreduktionen ska kvarstå efter utsättning av proteashämmare. Det är däremot
klart att ribavirin ännu inte kan uteslutas
ur kombinationsterapi.
En utvärdering av de första sex månaderna
med de nya proteashämmarna på Karolinska
universitetssjukhuset Huddinge omfattar
67 patienter, av vilka 66 har fått telarprevir
och en boceprevir. Ännu är ingen färdigbehandlad, men hittills har 18 patienter (24%)
null response. 16 patienter avbröt på grund
av virusgenombrott, varav två mycket sent
(vecka 27), medan tre patienter avbröt på
grund av biverkningar. 24 patienter fick
dosreducera PegIFN.

Dr Soo Aleman berättade att ca 30% av
hepatit C-patienter utvecklar cirros. Det tar
normalt 20–30 år från smittotillfället, och
därför börjar vi nu se komplikationer hos den
stora svenska kohort som smittades under
70-talet och början av 80-talet via intravenöst
missbruk. Redan idag är hepatit C en ledande
indikation för levertransplantation.
– Den faktor som är absolut starkast
associerad med ökad fibrosutveckling vid
hepatit C-infektion är alkohol, konstaterade
Soo Aleman.
Regress av cirros efter utläkning av hepatit
C-infektion ses vanligen hos närmare hälften av patienterna, och därmed förefaller
risken för leverdekompensation minska.
Avseende risken för levercancer är resultaten
motstridiga.
För att undersöka detta närmare startades
år 2001 en svensk prospektiv kohortstudie
som inkluderar 110 patienter vars hepatit
C-infektion har läkt ut (SVR) och 141 som
inte har läkt ut (non-SVR). Data har även
kombinerats med Socialstyrelsen register för

Slutligen talade Ola Weiland om framtidens
behandling av hepatit C. Han berättade att
den andra generationens proteashämmare
som nått längst i utvecklingen, simeprevir
(TMC435), beräknas lanseras inom två år.
Utöver bättre resultat jämfört med dagens
alternativ är simeprivirs största fördel att den
ges som singeldos och oberoende av matintag.
Bland polymerashämmarna har PSI-7977
rönt stor uppmärksamhet tack vare enormt
goda resultat med endast 12 veckors behandling. Dessutom förefaller biverkningarna
vara mycket lindriga. Även NS5A-hämmare
är nu i fas 3-prövning. Den som kommit
längst är daclatasvir.
– Interferonfri behandling är inte långt
borta. I en studie på null responders av
genotyp 1B uppnåddes SVR24 hos 90%
vid kombinationsbehandling med en NS5Ahämmare och en andra generationens proteashämmare. Det vi ser nu är ett paradigmskifte i behandlingen av hepatit C, sa Ola
Weiland.
Helena Nordlund
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Fyra händelserika veckor i Nepal
Under mars månad 2012 vistades jag
i Nepal genom ett utbytesprogram för
studenter och lärare på högskolans
grundnivå. Samverkan mellan Hälsouniversitetet, Linköpings universitet och
Kathmandu Medical College och Teaching hospital är ett projekt som finansieras av SIDA och benämns LinneusPalme. Syftet med programmet är att
stärka samarbetet med universitetet i
utvecklingsländer genom ämnesbaserade utbyten.

D

e fyra veckorna som jag vistades i
Nepal var en stor upplevelse och
har bidragit till min utveckling
både professionellt och personligt. Kathmandu Medical College (KMC) startade
sin läkarutbildning 1997 och har ett stort
intresse av att förbättra studenternas lärandeprocess genom att införa problembaserat
lärande (PBL). På Hälsouniversitetet, den
medicinska fakulteten på Linköpings Universitet, har vi lång erfarenhet av problembaserat lärande för våra studenter inom medicin och vård. Intresset för denna pedagogiska
modell var stort på KMC. Integration av
basic science och clinical science samt interprofessionellt lärande mellan studenter inom
samtliga medicin- och vårdutbildningar var
också viktiga moment som vi fokuserade
på i vårt samarbete. Jag deltog också i den
ämnesbaserade undervisningen av läkarstudenter med bland annat presentation av och
diskussion om Sveriges infektionspanorama,
förhållningssätt till hygien och direktiv kring
antibiotikaförskrivning. Intresset var mycket
stort även om våra resurser och förutsättningar i respektive land är helt olika.
Landet Nepal

således under helt olika förhållande inom
landet. Endast 20% av ytan är uppodlingsbar
medan 80% av befolkningen ägnar sig åt
lantbruk. År 2008 bytte landet statsskick
från monarki till republik och det räknas
nu som en demokratisk förbundsrepublik
som styrs av maoister.
Det är fortfarande mycket oro i landet
med svårigheter att komma överens. Jag
märkte det framför allt genom stora demonstrationer i Kathmandu. 90% är hinduer,
5% buddhister och resten muslimer och
kristna. Nepal består av tre större befolkningsgrupper indonepaleser, tibetonepaleser
och urbefolkningen som består av newar,
bhote, rai, limbu och sherpa. Devanagari,
ett indoeuropeiskt språk talas av 60% av
befolkningen. Därutöver finns 12 andra
större språk och flera mindre språk och
dialekter. Det beräknas enligt Nepal Progress

Report 2010 finnas över hundra etniska
grupper och 92 språk.
Jag delade lägenhet med två andra svenska
läkare som deltog i samma projekt. Vi bodde
i Sinamangal, ett område i Kathmandu där
inga turister syns till. Elektriciteten kom
och gick och det fanns bara kallt vatten.
Att läsa med pannlampa på kvällen blev en
vana. En och annan ”ruskprick” (kackerlacka) kröp omkring på golvet. Det saknas
en fungerande infrastruktur i Kathmandu.
Soporna slängs och eldas upp på gatan med
en bristfällig förbränning vilket bildar partiklar som påverkar klimatet med en ökad
uppvärmning. Lukten kunde vara mycket
obehaglig, speciellt vid floderna där soporna
slängdes fritt.
Stadens gator är under ombyggnad för
att breddas och dammet yr ständigt. Luften
är förorenad och patienter med andnings-
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Nepal är ett mycket fattigt land som ligger
på Himalayas sydsluttning mellan Kina i
norr och Indien i öst, väst och söder. Det
finns 26–28 miljoner människor på en yta
som inte är större än en tredjedel av Sveriges yta. Ca 2,5 miljoner bor i Kathmandu.
Topografin varierar från 60 till 8 848 meter
och landet delas in i tre fysiografiska regioner – slättlandet Terai i söder, lägre berg
och kullar norr därom, samt högbergsområdet. Himalaya i norr. Människorna lever

Annapurna south

Ambulans Tropiksjukhuset.

Flod i Kathmandu.

Ananbadan leprasjukhus budskap.

Katmandus folkvimmel.

besvär och pneumonier är mycket vanligt.
Nepaleserna använder gärna munskydd när
de går ut för att skydda sig mot de besvärliga
luftföroreningarna.
Hundar, kor och apor finns överallt och
nattetid hörs skallen vida omkring. Öronproppar eller att ändra sitt förhållningssätt
var nödvändigt för att kunna sova.
Trots detta, för mig, primitiva leverne
trivdes jag mycket bra. Nepal är kontrasternas land. Människorna är otroligt tillmötesgående och alltid med ett leende på
läpparna. Det smittar av sig. Kvinnorna bär
färggranna kläder vilket lyser upp tillvaron.
Det vimlar av människor i staden och de tar
sig fram med motorcykel, bil eller med tuk
tuk, som är en trehjulig bil med plats för ca
10 personer. Olycksfrekvensen i trafiken är
högst i världen och de kör där det finns plats.
Några trafikregler verkar inte finnas. Taxi
är ett bra och billigt sätt att ta sig fram på.
Chaufförerna är säkra och mycket skickliga
på att finna genvägar.
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Risken för att mat och vatten skulle vara
förorenat var stor. Grönsakerna koktes och
frukten skalades innan den inmundigades.
Odlarna sköljde nämligen dem i den förorenade floden som var full av sopor. Våra
nepalesiska kollegor avrådde oss även från att
dricka buteljerat vatten utan kokning. Sannolikt har vårt restriktiva beteende bidragit
till att vi höll oss friska under hela vistelsen.
En middag kunde bestå av tonfisk och majs
på burk, skalade morötter, torkad frukt
och torkade ärter, kokt ris och en liten bit
jake-ost. Som dryck serverades te och någon
gång coca-cola.
När vi blev hembjudna till någon kollega
bjöds det på den nepalesiska nationalrätten Daal-Bhat, som består av linser, tomat,
lök kryddat med ingefära, vitlök, koriander, peppar, chili och kummin. MoMo är
vita små påsar, så kallade dumplings, som
innehåller välkryddat lamm eller kyckling
och tillreds med ånga. Ris serveras alltid
därtill. Gott!

Nepals egen Progress Report 2010–2015
visar på stora brister även om det den senaste
5-årsperioden skett en del förbättringar.
• Medellivslängd: 64 år.
• Spädbarnsdödligheten: 50/1000 < 5 års
ålder.
• Mödradödlighet: 229/100 000 förlossningar.
• Tillväxthämmade barn: 50% 0,5–5 års
ålder.
• Energiintag: 25% får < minimum.
• Saknar toalett: 73% på landsbygden, 22%
i staden.
• Skolgång i 5 år: 75%.
• Läskunnighet: 86% av 15–24-åringar.
Sjukvård

Jag besökte flera sjukhus och öppenvårdsmottagningar. Fattigdom, bristande hygien,
undernäring och luftföroreningar är en
bidragande orsak till det sjukdomspanorama
som finns i Nepal. Det är stora svårigheter
att få läkare och vårdpersonal att flytta upp i

Leprapatient

de otillgängliga och primitiva bergstrakterna.
Delvis som en följd av kommunikationsproblem föreligger bristande kunskap om förebyggande vård i stora delar av landet. Tuberkulos är ett av de största problemen även
om det skett en viss förbättring den senaste
10-årsperioden. TB-center i Kathmandu gör
allt för att försöka få kontroll och förebygga
infektionen och för att få patienterna att
ta sin medicin. Från TB-centrat utgår ett
nationellt Tuberkulos-kontrollprogram som
infördes 2009/2010. 1996 infördes Directly
Observers Treatment Short Course (DOTS)
program. 2005 infördes en strategi för att få
bukt med multiresistenta TB (MDR TB).
2,9% beräknas vara MDR TB enligt mätningar från 2006. Sedan DOTS-strategin
infördes har mortaliteten minskat med
50% och Nepal har nått WHO:s uppsatta
mål. En decentralisering av kontrollerna
med regelbundna rapporter till TB-center
i Kathmandu har förbättrat läget. ”Case
finding” är 76% och ”treatment success”
är 90% vilket överskrider de globala målen.
HIV-prevalensen bland TB är enligt rapporten 2,4%. Det är stor brist på laborativa
möjligheter att detektera Tb.
Lepra

att besöka. Det byggdes 1957 och är ett
kristet sjukhus som sponsras av ”the global
mission”. Den hygieniska standarden var
god i jämförelse med övriga sjukhus i Nepal.
Men även här är det brist på resurser. Patienterna får stanna minst 2–3 månader för att
få en kontinuerlig kontroll och behandling.
Lepra är ingen dödlig sjukdom men är vanställande och förknippad med stigmatisering
och utfrysning från samhälls- och familjeliv.
Sjukhustes ledning tog ett helhetsgrepp om
patienten. På sjukhuset fanns möjlighet för
patienterna att odla blommor, grönsaker,
frukt och skötsel av vattenbufflar. Sjukhuset hade också kontakt med anhöriga och
bildade nätverk i byarna för de drabbade
familjerna. Dessutom hjälpte de till med att
bygga ett nytt hus för familjen vilket skulle
underlätta skötseln av den lepradrabbade.
Lepra är främst en klinisk diagnos med
besvär från hud och perifera nerver, där
känselnedsättning och förtjockade nerver
är typiska. Sjukdomsbilden är kopplad till
immunsvaret och kan ge sig uttryck i den
tuberkuloida eller den lepromatösa formen
som ytterligheter. Däremellan finns mellanformer. Den tuberkuloida formen ger det
cellmedierade immunförsvaret ett kraftigt
inflammatoriskt svar i hud och peifera nerver
med hög interferon-gamma-produktion och
Th1-övervikt. Vid lepromatös lepra sker en
okontrollerad tillväxt av bakterien i frånvaro

av ett effektivt cellmedierat svar. Det humorala immunförsvaret är aktiverat med Th2övervikt och med antikroppsproduktion. Ca
20% drabbas av komplikationer i samband
med behandlingen, s.k. Reversal Reaction
(RR) och Erythema Nodosum Leprosum
(ENL) och kräver då högdossteroider. Ibland
sätts även Thalidomid (Neurosedyn) in för
att minska TNF-alfa-nivåerna. Patienter
med den tuberkuloida formen behandlas
med Dapsone och Rifampicin 6 mån och
patienter med den lepomatösa formen
behandlas med Dapsone och Klofazimin
12 mån.
Tropiksjukhuset i Kathmandu

TEKU, tropiksjukhuset i Kathmandu, hade
patienter med andra intressanta infektionsdiagnoser att förevisa. Patienter med Kala
Azar, Brucellos, Tyfoid, Tetanus, Rabies,
Denguefeber, Meningit/Encephalit, HIV/
AIDS och Malaria vårdades när jag besökte
sjukhuset. Gastroenteriter med varierande
etiologi var på gång nu när sommarsäsongen
började. Även patienter med ormbett fanns
där för behandling med antivenomserum.
Mottagningen var full av manliga patienter
som hade gröna lappar i handen. Det indikerade hundbett och rabiesprofylax. Ca 60
fall/dag kom för rabiesprofylax. De hade
också särskilda rum för rabies- respektive
tetanusfallen att vårdas i innan de avled.



Leprasjukhuset ”Ananbadan Leprosy Hospital”, som ligger strax utanför Kathmandu, en
bit upp i bergen, var en fantastik upplevelse

Rabiesprofylax
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Osteomyelit

Jag minns särskilt en 23-årig flicka med
Kala Azar, visceral leishmaniasis som orsakas
av en protozoe vid namn Leishmania donovani. Den förekommer särskilt i de östra
delarna av Nepal och sprids via sandmyggan.
Flickan hade drabbats av ”doctors delay” och
fick inte diagnosen förrän 6 månader efter
smittotillfället. Inkubationstiden kan variera
mellan 2 veckor och 3 månader. Hon hade
varit på besök hos släktingar i östra Nepal
och insjuknat strax efter hemkomsten, 4
veckor senare, med tilltagande feber, hosta,
avmagring, diarré och näsblödning. Hon
hade sökt flera läkare i öppen vård, s.k.
OPD, open practioner doctor, och erhållit ett flertal antibiotikakurer utan effekt.
Efter 6 månader hamnade hon på TEKUsjukhuset och hade en präktig hepatosplenomegali som jag aldrig tidigare palperat.
Laboratoriemässigt hade hon grav anemi,
trombocytopeni, leukopeni och SR-stegring.
Behandling påbörjades direkt med Amphotericin B i liposomal form.
Unga kvinnor på landsbygden är i den
största farozonen för HIV/AIDS. Begreppet retrovirusinfektion används istället för
HIV/AIDS då det är mindre ”laddat”. Första
HIV-fallet upptäcktes 1998 och sedan dess
har det skett en ökning med 5% i de utsatta
grupperna och 1% bland ”general population”. Det var svårt att få fram någon
tillförlitlig statistik.
Kathmandu Teaching Hospital

På Kathmandu Teaching Hospital fanns
de flesta specialiteterna utom infektion.
Det förekom ändå en del intressanta infektionsfall där. På ortopedkliniken vårdades
flera patienter med osteomyelit orsakad

Undervisning med studenter.

av såväl TB som andra bakteriella agens.
Pneumoni var en vanlig diagnos på medicinkliniken och även lungabscess. Epilepsi
med diagnosen cysticerkos förekom också.
70% av alla epilepsifall i Nepal orsakas av
cysticerkos. Cysticerkos är en infektion av
intagna ägg från svinbandmasken Tenia
soleum och symptomen orsakas av äggens
utveckling till larvstadium på olika håll i
kroppen. De cystiska lesionerna förkalkas
så småningom, bl.a. i centrala nervsystemet,
med epileptiska kramper som symptom.
Jag träffade en neurolog som berättade att
patienter med diagnosen Multiple Skleros
inte förekommer i Nepal. Intressant!
Öppenvård

Att auskultera hos en general open practioner doctor (OPD) på landet utanför Kathmandu var en mycket intressant upplevelse.
28 patienter passerade läkaren på två timmar.
Sekretess enligt våra normer fanns inte. Tre till
fyra patienter togs in samtidigt och de hjälpte
gärna till med diagnosen på varandra. De
diagnoser som förekom var obstruktiv bronkit, övre och nedre luftvägsinfektion, vaginit,
urinvägsinfektion, hjärtsvikt, diabetes, rygginsufficiens och panikångest. Uterusprolaps
var ganska vanligt då kvinnorna bär på tungt
på ryggen. Antibiotika förskrevs frikostigt.
Själva läkarbesöket var gratis. Patienten fick
betala sina undersökningar såsom laboratorieanalyser, röntgen och ultraljud själva och även
samtliga läkemedel. Tuberkulosbehandling
var däremot till viss del sponsrad.
Generellt är hygienen mycket bristfällig
enligt våra mått mätt, vilket sannolikt beror
på bristande kunskap men även på fattigdom
och förhållningssätt. Att byta underlag på

britsen mellan patienterna är ganska enkelt
och inte heller så kostsamt, men det gjordes
inte. Handtvätt med sprit var ovanligt. För
en infektionsläkare knöt det sig ibland i
magen. Mikroorganismerna blev nästan
synliga med blotta ögat.
Att vistas i Nepal utan trekking är otänkbart. Fyra dagars trekking i Annapurna-massivet var ett helt underbart äventyr. Intensivt
röda Rhododendronträd blommade för fullt.
Så vackert! Kvälls- och nattetid var det kallt
med hagelstorm och på dagen 18–24 grader
C. Små byar låg utspridda på 2 500 meters
höjd. Barnen sprang till och från skolan upp
och ner 3–500 meter utan problem. Efter
en dags vila i Pokhara åkte jag till Chitwan,
djungeln nere mot indiska gränsen i södra
Terai-området. Där badade jag med elefanter
och tog en djungelpromenad med två guider
i fem timmar. Jag fick se apor, krokodiler,
färsk avföring från leoparder, noshörningar,
vildsvin, hjortar, spår av björn, ödlor och
insekter av alla de slag. Tigrarna lyste med sin
frånvaro. Fågelexpedition en tidig morgon
var mycket intressant och otroligt vackert.
Nepal är känt för sina vackra fåglar i alla de
färger, inklusive röda nyanser.
Denna upplevelse var så givande för
mig! Jag vill varmt rekommendera Er att
åka utomlands för att få se andra infektionsdiagnoser och sjukvårdssystem, vidga
referensramarna och att få perspektiv på Er
egen tillvaro. Gör det gärna innan Ni uppnår
pensionsåldern som jag nu gjort.
Lena Öhman
Professor/Överläkare, Infektionskliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping och
Hälsouniversitet, Linköpings Universitet
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Fallbeskrivning

Multicentrisk Castlemans Sjukdom
Multicentrisk Castlemans Sjukdom är en B-cells proliferativ sjukdom som är starkt associerat
till humant herpes virus-8 och ökar i incidens hos HIV-patienter. Det är en svår diagnos med dålig
prognos. Här beskrivs två fall av sjukdomen och den behandling de fick.

Fall 1 beskriver en man född 1956 som fick

övergång i malignt B-cellslymfom eller
annan malignitet.
Patienten får diagnosen Multicentrisk
Castleman Sjukdom. Han erhöll behandling
hösten 2009 med Mabthera (rituximab) 1
gång/vecka i totalt 4 veckor. Feberepisoder
försvann och patienten är idag, 3 år efter
avslutad behandling, fortfarande besvärsfri.
Under hela sjukdomstiden har patienten
ett gott immunstatus och odetekterbara
virusnivåer.

Figur 1. Patient 2 där CT-buk visar en
uttalad hepatosplenomegali.

Fall 2 beskriver en man född 1977. Han

kommer ursprungligen från Centralafrika
och har bott i Sverige 2 månader innan
han blir sjuk första gången. Han söker akut
oktober 2007 pga. hög feber och huvudvärk. Man konstaterar att han förstorade
lymfkörtlar i huvud-/halsregionen, axiller
och ljumskar. Inga symptom från luftvägar,
buk eller urinvägar. I lab ses ett CRP på 160
mg/L, LPK 6,1 x 109/L, Hb 104 g/L och
TPK 98 x 109/L . Rundodlas – sedermera
ingen växt i någon odling. Malariautstryk
är negativt. Pulm-rtg är ua. CT-thorax visar
förstorade lymfkörtlar axill, buk, ljumskar.
Man ser även en uttalad hepatoplenomegali
(Figur 1). Sammantaget ger CT-fynden
en stark misstanke om lymfom. En av de
förstorade körtlarna i höger axill exstirperas
för PAD.
PAD: I follikelcentra ses en ökad förekomst av stromacellskomponent. I sinusrelaterade områden och interfollikulärt finns en
massiv ökad förekomst av plasmaceller. Den
morfologiska bilden associeras i första hand
till lymfadenopati av Castlemantyp. Preparatet specialfärgas bland annat för HHV-8
som är positivt (figur 2). Pat får diagnos
Multicentrisk Castlemans Sjukdom och
sätts in på högdos kortison som successivt
trappas ut när hans symptom förbättras.
I samband med sjukdomsepisoden så tas
en HIV-test. Denna faller ut positiv. Patien-

Figur 2. Lymfkörtelpreparat från patient 2.
HHV-8-färgad follikelcentra. Fotograferad
av Lena Nirelius, patologen, Karolinska
Huddinge.

ten har CD4 kring 450 x 106/L (25%) och
sätts in på antiviralbehandling så snart som
möjligt. Virusmängden sjunker fort från
36 000 kopior/ml till 92 kopior/ml februari
2008 och har därefter i princip odetekterbara
nivåer av virus i blodet.
Han fortsätter ha relativt täta episoder
av sepsis-liknande insjuknande med hög
feber/frossa, muskelvärk. Episoderna sitter
i 2–3 veckor och klingar därefter av. Skoven
kommer med 6–8 veckors mellanrum Han
har ett kraftigt inflammatoriskt påslag med
CRP kring 300 till 400 mg/L, LPK och
diff är däremot normalt i stort sett varje
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sin HIV-diagnos 2003. Sannolikt hade han
haft infektionen längre tid eftersom CD4värdet vid diagnos låg på ca 160 x 106/L
(490–1 340 x 106), 10% (35–59 %). Han
insattes tämligen omgående på antiviral
behandling varvid virusmängden sjönk från
55 000 kopior/ml augusti 2004 till < 20
kopior/ml februari 2005 och CD4 stabiliserades runt 300 (15%).
Sedan 2004 besväras patient av återkommande episoder med feber/frossa och
muskelvärk. Febern pendlar mellan 38 och
39 grader och förutom muskelvärken inga
tydliga fokala symptom. CRP stiger till
200–300 mg/L för att sedan successivt normalisera. Episoderna kommer 2 till 4 gånger/
år, sitter i 2–3 veckor och klingar successivt
av. Förutom CRP-stegring kan man se en
lätt anemi kring 120 g/L och trombocytopeni kring 120–140 x 109/L. Upprepade
odlingar från luftvägar, blod och urinvägar
är negativa. Genomgår CT thorax/buk vid
två tillfällen som är ua, benmärg ua. Relativt
tidigt i förloppet görs en finnålsbiopsi av
en lymfkörtel med lymfomfrågeställning.
Biopsin är ua. Efter 4 år får patienten en viss
lymfkörtelförstoring i axillerna bilat och i
ljumskar. En av körtlarna exstirperas i första
hand pga. lymfommisstanke.
PAD: visar B-cellsfollikelbildningar med
hyaliniserade centra och en ökad kärlförekomst med kärl som vandrar in i folliklarna
samt också en öka vaskulär komponent
mellan B-cellsfolliklar. Ställvis finns inslag
av plasmacellsrika områden framförallt i
interfollikulära partier. Den morfologiska
bilden bedömdes vara väl förenlig med Castelmans sjukdom varför kompletterande
immunhistokemisk färgning för Humant
herpes virus-8 (HHV-8) utfördes som utföll
positivt. Man kunde inte påvisa någon klonalitet vid färgning för kappa och lambda
och man fick heller inga hållpunkter för
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gång. Han har hela tiden en anemi med ett
Hb som sällan kommer upp till 100 g/L.
I samband med feberskoven får patient en
Combs positiv hemolytisk anemi där Hb
snabbt sjunker till 50–60 g/L. Han får även
en uttalad trombocytopeni med trombocyter
ned till 14 x 109/L. I status fortsätter han ha
fortsatt förstorade lymfkörtlar och förstorad
mjälte. Initialt får han kortison i högdos
med viss effekt på symptomen men besvären
återkommer så fort kortisonet trappas ut.
Då hans besvär blir mer uttalade och HIVbehandlingen inte på något sätt påverkar
sjukdomsförloppet så blir han därefter insatt
på ganciclovir i februari 2008. Han utvecklar
snabbt en njurinsufficiens och ganciclovir
avslutas.
I november 2008 behandlas han slutligen med Mabthera (rituximab) 1 gång/
vecka i totalt 4 veckor på samma sätt som
i det tidigare fallet. Därefter har han inte
haft några ytterligare inflammatoriska skov.
Lymfkörtlarna är inte längre förstorade och
CT buk/thorax normaliseras. Han har nu
varit i remission i snart 4 år.
Vad är då Multicentrisk Castlemans
Sjukdom?

Castlemans Sjukdom kan kliniskt delas in
i unicentrisk och multicentrisk. Patogenesen är en ”ickemalign”, polyklonal, proliferation av B-lymfocyter och plasmaceller.
Unicentrisk sjukdom drabbar en enstaka
lymfkörtel som förstoras. Patienten botas
vanligen när lymfkörteln tas bort. Vid Multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) däremot blir sjukdomen systemisk. Som framgår
av de två fallen så varierar den kliniska bilden
vid MCD stort. Alltifrån en relativt mild
sjukdom till en sjukdomsbild med septisk
insjuknande. MCD beskrivs i litteraturen
ofta som en icke-malign sjukdom. Det är
trots detta en sjukdom med dålig prognos.
För patienter med mer uttalad MCD är
långtidsprognosen utan behandling usel med
en median överlevnad på cirka 2 år. Patienterna avlider antingen under ett MCD-skov
eller pga. en transformation till aggressivt
non-hodgkin lymfom (1).
Castlemans Sjukdom beskrevs först av
Dr B. Castleman 1954 vid Massachusetts
General Hospital (2). HIV-patienter har en
ökad risk att drabbas av MCD även om de
står på välfungerande antiviral behandling.
Sjukdomen karakteriseras av återkommande
skov av lymfadenopati, hepatosplenomegali,
inflammatoriskt påslag och cytopenier (3).
Det är en sällsynt sjukdom men incidensen
ökar hos HIV-patienter (4). Insjuknande är

inte direkt kopplat till någon CD4-nivå.
HIV-behandling har bara visats ha effekt
i enstaka fall(5). Patogenesen är bara till
viss mån förstådd. Humant herpes virus-8,
vascular endothelial growth factor (VEGF)
och interleukin-6 (IL-6) är alla associerade
till MCD.
Human herpes virus typ 8, som ibland går
under namnet Kaposi’s Sarcoma-associated
Herpesvirus hittas vid nästan alla fall av
MCD hos HIV-positiva patienter, men
om HHV-8 faktiskt orsakar sjukdomen
är inte klarlagt. HHV-8 kodar för en viral
homolog till IL-6 som aktiverar det proinflammatoriska signalsymptomet. Detta är
en av förklaringarna till varför patienterna
kan få ett så uttalat inflammatoriskt påslag
men mekanismen är inte helt förstådd. För
att kunna sätta korrekt diagnos är det nödvändigt med att ta ut en lymfkörtel . Det
histopatologiska utseendet är typiskt och
oftast (men inte alltid) är preparatet positivt
för HHV-8.
I tabellen ses kriterier för ett skov av
MCD hos en HIV-patient (6). Patienten
ska ha feber, CRP > 20 mg/ml och uppfylla
minst 3 av de 12 kriterierna i tabellen samtidigt som annan orsak till symptomen är
uteslutna (bakteriell infektion etc.)
Över tiden har ett flertal olika behandlingar provats. Anti-IL6-behandling har
liksom steroidbehandling effekt på symptomen (7). Tyvärr så återkommer besvären så fort steroiderna trappas ut eller när
anti-IL6-effekt avtar. Thalodomid har också
provats med viss effekt (8). Kemoterapi

Perifer lymfkörtelförstoring
Förstorad mjälte
Ödem
Pleural effusion
Ascites
Hosta
Nasal obstruktion
Xerostomi (muntorrhet)
Klåda
Centrala neurologiska symptom
Ikterus
Autoimmun hemolytisk anemi

Tabell. Definition av ett skov av MCD. Patologisk diagnos samt minst 3 av kriterierna ska
vara uppfyllda tillsammans med feber och CRP
> 20 mg/ml, annan förklaring till symptomen
ska vara uteslutet.

(bland annat cyklofosfamid och vinblastin)
har provats men har bara en övergående
effekt på symptomen. Antivirala medel med
effekt på HHV-8 (ganciclovir, valganciclovir,
cidofovir, och foscarnet) har också provats
med måttlig effekt på symptomen.
Rituximab är en monoklonal antikropp
riktad mot CD20 som uttrycks på B-celler.
Antikroppen binder till CD20 och cellen
förstörs. CD20-positiva celler är nedtryckta
upp till 6 månader efter en rituximab-kur
innan de återhämtar sig. Sedan några år har
rituximab börjat användas vid MCD och det
har publicerats flera fallrapporter och open
label-studier där rituximab-behandling har
lett till 1 års remission i cirka 70% av fallen
och ökad 1-årsöverlevnad till > 90% (6,9).
Det är fortfarande oklart hur länge patienter
kommer vara i remission och om de ska få
underhållsbehandling.
Kommentar:

MCD är en ovanlig sjukdom där infektionsläkare, patolog och hematolog är viktiga för
diagnos och behandlig. HHV-8 är associerat
både till Kaposis sarkom och MCD hos
HIV-patienter. Medan Kaposis sarkom är
kopplat till ett svagt immunförsvar finns inte
denna omedelbara koppling mellan HHV-8
och MCD. Patient 1 har ett något mer milt
och utdraget förlopp medan patient nummer
2 hade avsevärt mer uttalade symptom.
Insatt HIV-behandling hade ingen effekt
på sjukdomsförloppet utan det var först
då patienterna fick rituximab som de gick
i remission. Behandlingen ska inte betraktas som botande och långtidsprognosen är
mycket oviss.
Carl Johan Treutiger
Överläkare, Infektion SöS/Venhälsan
Bo Hejdeman
Överläkare, Infektion SöS/Venhälsan

Tack till: Lena Nirelius, Patologen Karolinska Huddinge för hjälp med foto av HHV8-färgad lymfkörtel.
Referenser:
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5. Rosin et al, AIDS 2012; 26:1449-50
6. Gerard et al, J Clin Oncol 2007; 25:3350–3356
7. Nishmoto et al, Blood 2000; 95:56-61
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Yngreläkarspalten
Nu är hösten åter i antågande. Jag ska
inte klaga på vädret, men sommaren
kändes väldigt kort. Jag randar mig för
närvarande på mikrobiologen och det
är ganska skönt att åter komma in i
rutinerna efter föräldraledigheten.

M

ycket är på gång som berör STläkare. Bland annat kommer
IPULS att upphöra, se separat
artikel i detta nummer. Förhoppningsvis
skall detta inte innebära någon påverkan
på kurserna under nästa år.
Något som vi däremot hoppas kan få
en påverkan på kurserna längre fram är ett
projekt som IPULS har startat som heter
”Kurser under ST”. Historiskt sett är antalet SK-kurser alldeles för få för ST-läkarna
och kan ibland ha otillräcklig relation till
delmålen i Socialstyrelsens senaste föreskrifter. Olika bedömningar gör gällande att det
skulle behövas mellan tre och fem gånger så
många kurser mot vad som annonseras som
SK-kurser idag.
IPULS har därför tagit initiativ till att skapa

ett helt nytt system för kurser under ST, med
ett kursutbud som svarar mot de faktiska
behoven avseende kursämnen och antalet
kursplatser. Mottot är att kunna gå rätt kurs
vid rätt tillfälle.

Vi i specialistutbildningskommittéen
(SPUK) kommer att träffa IPULS för workshops två dagar under hösten. Vi kommer att
utifrån frågeställningen ”Vilken kompetens
eftersträvas hos framtidens specialistläkare
inom Infektionsmedicin?” diskutera, konkretisera och definiera kompetenskraven.
Detta underlag skall vi sedan arbeta vidare
med för att utkristallisera vad som lämpar
sig för kurs och hur detta kan sorteras in i
kursämnen. Därefter tittar vi på hur innehållet i kursämnena stämmer överens med tidigare definierade målbeskrivningar samt vad
som redan täcks upp genom redan befintliga
kurser. Sedan får vi se om det kanske även
behövs några nya kurser.
Inom projektet kommer även ett webbaserat verktyg tas fram där ST-läkare får
möjlighet att planera in sina utbildningsaktiviteter i en utbildningsplan. Genom
att sammanställa ST-läkarnas planerade
kursaktiviteter skapas det möjligheter att
arbeta mer proaktivt med att tillfredsställa
efterfrågan på kurser och antalet kursplatser
för alla inblandade parter.

förhoppning om att detta skall kunna korta
handläggningstiderna något. Denna finns
på Socialstyrelsens hemsida.
Den 27 november är det dags för årets
upplaga av Ungt forum. I år kommer ämnet
att vara urinvägsinfektioner, se separat
annons i detta nummer. Detta känns väldigt aktuellt då vårdprogrammet är på väg
att uppdateras bland annat med troligtvis
nya rekommendationer för behandling av
UVI hos män. Detta ämne täcks inte heller
av någon kurs så jag hoppas att det är många
av er som vill komma! Förutom nyttan av
att lära sig något på föreläsningarna är det
väldigt trevligt att få träffa ST-kollegor från
hela landet för en middag på någon trevlig
restaurang i Stockholm!
Glöm inte heller att anmäla er till Fallseminariet i februari, se separat annons i detta
nummer. Inom ramen för nya ST rekommenderas det att man deltar en till två
gånger i detta. Hittills har fallseminariet varit
mycket uppskattat av alla som har deltagit.
Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com

Det är fortfarande långa handläggningstider

på Socialstyrelsen för ansökan om specialistkompetens för nya ST. Socialstyrelsen gav
i somras ut en lathund med anvisningar
om hur man fyller i en korrekt ansökan i

Inbjudan till Ungt Forum den 27 november
Urinvägsinfektioner – vårdprogrammet är på väg att uppdateras
• Resistensproblematik och behandlingsprinciper
• UVI hos män, gravida, äldre och njurtransplanterade
• Vårdrelaterad UVI • Febril UVI/urosepsis
• Profylax • Utredning
Deltagarna uppmuntras att bidra med fallbeskrivningar.
Föreläsare:
Gisela Otto, Inf klin, Lund
Torsten Sandberg, Inf klin, Göteborg
Peter Ulleryd, Smittskyddsenheten, Västra Götaland
Tid: Tisdagen 27 november 2012 kl 13.00-17.00.
Plats: Norrbacka/Rehabsalen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Kostnad:
800 kr vilket inkluderar kursavgift, eftermiddagsfika samt middag på restaurang på kvällen.
Anmälan senast 6 november via anmälningsblankett på hemsidan www.infektion.net.
Alla ST-läkare som är medlemmar i Svenska infektionsläkarföreningen är välkomna!

INFEKTIONSLÄKAREN 3 • 12

23

ANNONS

IPULS upphör
IPULS ägs av Svenska Läkaresällskapet,
Sveriges Läkarförbund samt Sveriges
Kommuner och Landsting.

Kärnverksamheten är att administrera SKkurser (specialistkompetenskurser under
läkares vidareutbildning) för ST-läkare samt
att granska och annonsera kurser för läkare
och att administrera inspektioner av utbildningsförutsättningar för ST-läkare. Verksamheten med att administrera SK-kurser
baseras på anslag från staten. Socialdepartementet har meddelat att från den 1 januari
2013 ska detta ske i statens regi och troligtvis
hamnar ansvaret hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarade för denna verksamhet
även tidigare, men från 1 september 2002
har den legat på IPULS.
– I och med att IPULS uppgifter under de
senaste tre åren har expanderat och utvecklats kraftigt har staten visat ett allt större
intresse och stöd för vårt arbete. IPULS
verksamhet har till delar bedrivits som ett
myndighetsuppdrag och då är det också ett
naturligt steg att huvudmannaskapet övergår till just en myndighet. Detta möjliggör
även en fortsatt offensiv utveckling av vår

kursverksamhet, säger Björn-Ove Ljung,
vd för IPULS.
Björn-Ove Ljung understryker att bytet
av huvudmannaskap inte betyder att verksamheter läggs ner, och förhoppningen är att
IPULS nuvarande personal också kommer
att beredas möjlighet att fortsätta sitt viktiga arbete, men under en ny huvudmans
paraply.
I och med detta kommer IPULS som
bolag på sikt att upphöra. Vilken institution som tar över huvudmannaskapet för
IPULS övriga verksamheter, dvs. inspektioner och kurscertifiering, är ännu ej fastställt.
Det har varit väldigt turbulent senaste året
avseende IPULS övertagande av inspektionsverksamheten i januari 2011, se artikel av
Ann-Sofi Duberg i förgående nummer av
Infektionsläkaren.
Vad detta kommer att innebära för fram-

tiden vet vi inte, även om det lovas att allt
ska forstätta som tidigare. SILF kommer
att fortsätta att verka för bättre utbud och
flera kurser för ST-läkare, läs om projektet
”kurser under ST” i Yngreläkarspalten i
detta nummer.

SILFs ståndpunkter i inspektionsfrågan är:
• att den ska utföras av infektionsspecialister,
• att det ska finnas en transparens och dialog
från den myndighet som ansvarar för
inspektioner,
• att det finns ett administrativt stöd från
myndigheten,
• att det utgår ersättning till inspektörer
samt att inspektionen medför rimliga
kostnader för den inspekterade kliniken.
Det är många kliniker som inte har blivit

inspekterade på länge och det kan vara klokt
att boka in några inspektioner så snart som
möjligt, medan vi ändå vet vilka premisser
som gäller. Inspektionerna har trots allt
inte ändrat sig så väldigt mycket som de
eventuellt kan tänkas att göra i värsta fall,
och trots att processen har varit som den
har varit då våra inspektörer inte har blivit
informerade eller varit delaktiga i arbetet.
Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant

In memoriam:AnnaPersson
Anna Persson har nyligen lämnat oss med
stor saknad. Anna var mor och maka men
för oss främst en varmt uppskattad kollega
och vän. Genom sin uppväxt i Polen under
ett icke-demokratiskt politiskt system hade
Anna erfarenheter av en annan kultur och
andra värderingar vilket gav henne unika
referensramar.
Anna kom till Sverige som ung kvinna
1969. Hon hade då redan studerat fysik med
framgång vid Polskt universitet. I Sverige
hann Anna nästan bli klar med en examen
i fysik, matematik, statistik och praktiskt
filosofi vid Uppsala universitet innan hon
1973 började läkarutbildningen. Samma år
träffade hon sin man och livskamrat Ingemar
Persson. År 1989 föddes Hanna och två år
senare sonen Jakob.
Anna valde efter grundutbildning och ATtjänst att vidareutbilda sig till infektionsspecialist. Hon började sin bana i Västerås för
att senare arbeta på Roslagstulls och sedan
Huddinge universitetssjukhus utanför Stock-

holm. Där var Anna en mycket uppskattad
medarbetare under nära två decennier.
2000 tog Anna och hennes familj steget
och flyttade till Gävle. Här fortsatte Anna
sin gärning på vår infektionsklinik och
hon blev snabbt en ovärderlig kollega och
arbetskamrat. Anna var en skicklig läkare
med stor medkänsla med patienterna och
förde alltid med stort engagemang deras
talan. Hon var konsekvent professionell och
gav aldrig avkall på att grunden för läkarens
gärning vilar på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Hon var därigenom ett föredöme

som handledare för alla de unga doktorer i
början av sin karriär som passerar vår klinik
och tillika en uppskattad föreläsare. För sin
pedagogiska gärning fick Anna flera gånger
priser av sina yngre kollegor. Anna var en
outtröttlig och aldrig sinande kunskapskälla.
Allra mest kommer vi alla som arbetar
på infektion med vitt skilda roller att sakna
Anna för att hon var en så varm och engagerad arbetskamrat. Hennes glada skratt från
fikarummet och hennes diskussionslusta
om allt från lokalpolitik till teater eller ett
knepigt patientfall kommer att leva kvar
länge i våra minnen. Hon var alltid genuint
intresserad av sina medmänniskor. Anna förlorade till slut mot den sjukdom som gjorde
sig påmind dagligen under flera år. Vi vill
hedra hennes minne genom att fortsätta
arbeta i den anda som Anna var med och
skapade på vår arbetsplats.
Arbetskamraterna
Infektionskliniken, Gävle sjukhus
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Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2012

Om riksstämman
Kära kollegor,
Ansökningstiden för abstrakt (som det heter på svenska,
jmf. engelskans abstract) till årets riksstämma har just gått
ut. Ett tjugotal bidrag har inkommit för bedömning till
styrelsen. Tre av dessa kommer att väljas ut för muntliga
presentationer. Programmet till årets stämma arrangeras helt
och hållet ihop med Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi precis som 2011 och är i år koncentrerat till två dagar,
onsdag–torsdag 28–29 november. Programmet, som också
innehåller flera symposier och Justus Ström-föreläsningen,
kommer att presenteras i sin helhet i nästa nummer av
Infektionsläkaren som kommer i november. Temat för årets
riksstämma är ”Framtidens hälsa”.
Nytt för i år är konferensavgift även för medlemmar i SLS
(1600 kr för två dagar, 2000 för tre), vilket införts på grund
av riksstämmans höga kostnader och minskat intresse från
sponsorer. Även om avgiften inte är särskilt hög jämfört
med mycket annat, kan det säkert påverka viljan att delta
för många som vant sig vid att stämman varit avgiftsfri för
medlemmar. Jag har också fått intrycket att riksstämmans
betydelse som vetenskapligt möte för läkare har minskat till
förmån för administrativa och sjukvårdspolitiska inslag. Man

marknadsför sig numera som ”tvärvetenskaplig mötesplats
för hela vårdteamet”. Formerna för Infektionsläkarföreningens framtida vetenskapliga aktivitet kommer att diskuteras vid föreningens årsmöte, som enligt stadgarna hålls i
samband med riksstämman, samt vid höstens chefsmöte.
Kom dit och diskutera!
Nytt för i år är också att vi tillsammans med mikrobiologerna deltar i kvällsaktivitet med medicinhistoriskt program
(tema: ”Dåtidens hälsa”) och middag på Hotel Clarion
Sign på Norra Bantorget på onsdagskvällen. Här kommer
också dagens övningar på stämman att sammanfattas och
pris utdelas till främsta muntliga presentation och bästa
poster inom respektive sektion. Inbjudan till denna aktivitet
kommer att skickas ut av arrangören (MSD) till dej och din
verksamhetschef. Håll utkik efter mer information om detta!
Vänliga hälsningar
Johan Westin
Vetenskaplig sekreterare
Infektionsläkarföreningen

Program Riksstämman 2012.
Gemensamt program Infektion och Mikrobiologi
Tema: Framtidens hälsa
Onsdag 28/11

Torsdag 29/11

08.30–10.00

Posterutställning
(10.00–11.00)

Symposium:
”Framtidens infektionsdiagnostik”
Moderator: Martin Sundqvist, Mia Furebring

10.30–12.00

Poster session, korta presentationer
(3 INF+3 FMM)
(11.00–12.00)

Årsmöte SILF

12.30–14.00

Fria föredrag
(3 INF+3 FMM)

Justus Strömföreläsning (12.30–13.30)
Ola Weiland
”Hepatit A-E – forskningsframgångar och
utmaningar”

14.30–16.00

Symposium:
”Hur ska vi lära oss leva med vinterkräksjukan?”
Moderator: Lars-Magnus Andersson

Symposium:
”Närmar vi oss slutet på antibiotikaeran?
Hotet från en global värld”
Moderator: Rune Andersson, Olle Stendahl

16.30–18.00

Symposium:
”Städning i vårdlokaler”
Arrangeras av Vårdhygien

18.30–

Infektionshistoriskt minisymposium:
”Dåtidens hälsa-vad kan vi lära oss av historiska
epidemier”
Clarion Sign (MSD)
Middag
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Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

Roches stipendium för läkare verksamma inom hepatit C-forskning

Stipendieutdelning
Infektionsläkarföreningens stipendier utdelades vid vårmötet av docent Johan Westin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området
infektionssjukdomar gick till Johanna Brännström, Karolinska
universitetssjukhuset Huddinge, för en studie på sent diagnostiserad HIV (se reportaget från vårmötet), och till Malin
Inghammar, Skånes universitetssjukhus i Lund, för hennes
forskning om infektionsvulnerabilitet vid KOL.
Roches hepatit C-stipendium tilldelades Magdalena Ydreborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, för ett

projekt kring betydelsen av IL28B-polymorfism för leverfibros
vid mätning av leverstyvhet. Magdalena Ydreborg kunde dock
inte närvara, varför hennes kollega, Arash Izadkhasti, mottog
priset i hennes ställe.
Göran Sterners resestipendiefond tilldelades dr Helena Hammarström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, för
deltagande i en tropikmedicinsk kurs i Sydamerika. Tyvärr
kunde inte heller hon närvara vid utdelningen.
Infektionsläkaren gratulerar stipendiaterna!
Malin, Johanna och Magdalena presenterar sina forskningsfält nedan.

Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

Infektionspanoramat vid kroniskt
obstruktiv lungsjukdom
Malin Inghammar
Specialistläkare, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Doktorand vid avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Lunds Universitet

Bakgrund

Försämringsepisoder, exacerbationer, är
av central betydelse vid KOL och står för en
betydande del av den morbiditet och mortalitet som är förknippad med sjukdomen.
Omkring 50–70 procent av exacerbationerna triggas av infektioner. Vissa patienter
har frekvent återkommande exacerbationer
och de har sämre prognos än patienter med
motsvarande lungfunktionsnedsättning utan
exacerbationer. De senaste årens forskning
talar för att en tidig kolonisation av bakterier i de stora luftvägarna hos exempelvis
rökare kan, hos vissa individer, leda till en
kronisk låggradig infektion som med eller
utan upprepade exacerbationer, driver en
ond cirkel av gradvis försämrad lungfunktion [4]. Sambandet mellan luftvägsinfektioner och KOL är väl studerat. Huruvida
KOL-patienter även har en generellt ökad
infektionsbenägenhet är inte fastställt.

Målsättning

Det aktuella forskningsprojektets övergripande hypotes är att individer med ett
dysreglerat immunsvar på exogena stimuli
såsom mikrobiella antigen skulle, på grund
av en ökad infektionsbenägenhet, vara extra
känsliga för utvecklingen av KOL. Projektet syftar till att studera infektionsbenägenheten hos individer som lider av KOL
samt om denna skulle kunna vara genetiskt
betingad.
Min del av projektet består i att, med
epidemiologiska metoder, undersöka om
individer med KOL även har ökad risk för
svåra infektioner i andra organ än luftvägar.
Resten av gruppen studerar det medfödda
immunförsvarets betydelse för utvecklingen
av KOL genom molekylärbiologiska metoder. I ett nästa steg önskar vi undersöka
eventuella genetiska förändringar i immun-
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Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL,
är en mycket vanlig sjukdom som över en
halv miljon svenskar beräknas leva med
[1]. Sjukdomen ökar kraftigt globalt i takt
med förändrade rökvanor i många utvecklingsländer. Sjukdomsmekanismerna vid
KOL är ofullständigt klarlagda och effektiva
mediciner saknas. Rökning är den klart
viktigaste orsaken till KOL i Sverige, men
endast 20–50 procent av alla rökare drabbas
och den inflammatoriska processen i slemhinnan kan kvarstå lång tid efter rökstopp
[2]. Studier visar även att KOL är vanligare i
vissa familjer [3] vilket talar för att genetiska
faktorer modulerar risken att utveckla KOL.
KOL ansågs tidigare vara en lungsjukdom
orsakad enbart av rökning, men betraktas
numera som en multifaktoriellt orsakad
sjukdom med systemiska manifestationer.

Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

försvaret som skulle kunna orsaka en ökad
infektionsbenägenhet.
Resultat

Vi identifierade ca 145 000 individer i det
nationella Patientregistret som sjukhusvårdats med en KOL-diagnos 1987–2003.
Kontroller valdes slumpmässigt ur befolkningsregister och hela kohorten sammanlänkades med Patient- och Dödsorsaksregistren
samt folk- och bostadsräkningarna, varvid
vårdtillfällen, diagnoser och socioekonomiska data identifierades för samtliga individer.
Kohorten samkördes sedan med Smittskyddsinstitutets tuberkulosregister varvid
vi fann att individer som sjukhusvårdats
med KOL hade en trefaldigt ökad risk att
insjukna i aktiv tuberkulos jämfört med
bakgrundsbefolkningen [5]. De nationella
registren innehåller inga uppgifter om röknig
eller lungfunktion och därför genomfördes
en kompletterande studie utifrån databasen
Malmö Förebyggande Medicin. I denna
befolkningsdatabas finns bland annat uppgifter om spirometriresultat, rökanamnes
och information om eventuell tidigare
genomgången tuberkulos. I sistnämnda
mindre studie, omfattande ca 29 000 individer, kunde vi konfirmera resultaten från
den nationella studien. Vi fann även att
riskökningen var korrelerad till svårighetsgraden av KOL [6].
Vi undersökte därefter om individer
som lider av KOL har en generellt ökad
infektionssjuklighet utöver ökad risk för
luftvägsinfektioner. En undergrupp av
kohorten, de ca 15 000 fall-kontrollpar som
folkbokförts i Skåne sammanlänkades med
de kliniska mikrobiologiska laboratoriernas
i Skåne databaser och uppgifter om samtliga
odlingar från sterila lokaler 1990–2010
samlades in. Vi fann att individer med en
KOL-diagnos hade en 2,5-faldig ökning av
incidensen av bakteremi generellt jämfört
med kontrollindividerna. Den relativa risken
var tre- och fyrfaldigt förhöjd för patogener
associerade med luftvägsinfektioner hos
KOL-patienter (pneumokocker, hemofilus,
och pseudomonas), men relativt likvärdigt
förhöjd för övriga patogener. Vi fann också
en ökning av den relativa risken för sjukhusvård på grund av pyelonefrit, endokardit,
erysipelas och septisk artrit, men inte för
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CNS-infektioner. Increased risk of invasive
bacterial disease and hospitalization for nonrespiratory infections in patients with chronic
obstructive pulmonary disease. Inghammar et
al. Manuscript submitted.
Valideringsstudier från Patientregistret
visar att genomsnitt 85–95 procent av diagnoserna är korrekta i jämförelse med den
ursprungliga journalen, men validiteten
kan variera mellan olika diagnoser varför
specifika studier behövs [7]. Vi studerade
400 slumpmässigt utvalda journaler från
patienter som vårdats med KOL-diagnos på
något av fyra skånska sjukhus 2000–2007
och fann att graden av validitet varierade,
men att mindre än 10 procent befanns ha en
osäker eller felaktig KOL-diagnos. Validation of a COPD-diagnosis from the Swedish
Inpatient Registry. Inghammar et al. In press.
Slutligen identifierade vi samtliga odlingar
från sterila lokaler med växt av Streptococcus
pneumoniae identifierade i södra Sveriges
mikrobiologiska laboratorier, 1987–2007,
ca 4 500 individer. Tio kontrollindivider per
fall valdes slumpmässigt ur bakgrundsbefolkningen och hela kohorten sammanlänkades
sedan med patientregistret. Vi fann att risken
för invasiv pneumokocksjukdom var förhöjd
hos individer som tidigare sjukhusvårdats för
KOL, astma och lungfibros oberoende av
annan komorbiditet eller socioekonomiska
faktorer. Hos patienter med pneumokonios, allergisk alveolit, eller sarkoidos var
emellertid risken inte förhöjd. Trots ökad
risk för invasiv pneumokocksjukdom fann
vi ingen ökning av mortaliteten. Chronic
pulmonary diseases and the epidemiology of
invasive pneumococcal disease. Inghammar
et al. Manuscript submitted.
Betydelse

KOL är en mycket vanlig sjukdom och förenad med stora sjukvårdskostnader. Sjukdomen är oftast rökorsakad i västvärlden men
mekanismerna är ofullständigt klarlagda
och senare års forskning talar för att infektioner har en stor del i patogenesen. KOL
betraktas numer som en systemsjukdom
med systemiska manifestationer kopplat
till ökad risk för andra sjukdomar såsom
diabetes, cancer och hjärtsvikt. Detta leder
sammantaget till en ökad risk för sjukhusvård och till följd av det även ökad risk för
nosokomiala infektioner. Projektet avser

att kartlägga infektionsbenägenheten både
epidemiologiskt och mikrobiologiskt för
att förbättra förståelsen, få nya uppslag för
exempelvis farmakologiska angreppspunkter
och därigenom förbättra livskvalitet och
överlevnad för denna mycket stora grupp
av patienter.
Referenser:
1. Lundback B, Lindberg A, Lindstrom M, et al.
Not 15 but 50% of smokers develop COPD?-Report from the Obstructive Lung Disease
in Northern Sweden Studies. Respir Med
2003;97(2):115-22
2. Lapperre TS, Postma DS, Gosman MM, et al.
Relation between duration of smoking cessation
and bronchial inflammation in COPD. Thorax
2006;61(2):115-21 doi: thx.2005.040519 [pii]
10.1136/thx.2005.040519[published Online
First: Epub Date]|.
3. Silverman EK. Progress in chronic obstructive pulmonary disease genetics. Proc Am
Thorac Soc 2006;3(5):405-8 doi: 3/5/405
[pii] 10.1513/pats.200603-092AW[published
Online First: Epub Date]|.
4. Sethi S, Murphy TF. Infection in the pathogenesis and course of chronic obstructive pulmonary
disease. N Engl J Med 2008;359(22):235565 doi: 359/22/2355 [pii] 10.1056/NEJMra
0800353[published Online First: Epub Date]|.
5. Inghammar M EA, Engström G, Ljungberg B,
Romanus V, Löfdahl CG, Egesten A. . COPD
and risk of tuberculosis – a population based
cohort study. PLoS ONE 2010(5):e10138
6. Inghammar M, Lofdahl CG, Winqvist N,
Ljungberg B, Egesten A, Engstrom G. Impaired
pulmonary function and the risk of tuberculosis: a population-based cohort study. Eur
Respir J;37(5):1285-7 doi: 37/5/1285 [pii]
10.1183/09031936.00091110[published
Online First: Epub Date]|.
7. Ludvigsson JF, Andersson E, Ekbom A, et al.
External review and validation of the Swedish national inpatient register. BMC Public
Health;11:450 doi: 1471-2458-11-450 [pii]
10.1186/1471-2458-11-450[published Online
First: Epub Date]|.
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Sent diagnostiserad HIV-infektion
– Ett dolt problem
JOHANNA BRÄNNSTRÖM
Specialistläkare,
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

I

en tid då vi har möjlighet att erbjuda
bra behandling, god livskvalitet och en
nästintill normal livslängd till de HIVpositiva som får sin diagnos tidigt är ”sen
diagnos” en av de absolut största utmaningarna för oss som arbetar med HIV.
Med ”sen diagnos” menar vi diagnos i
ett skede då behandling redan borde ha
initierats, vilket enligt europeisk konsensus
definieras som diagnos vid CD4 < 350 och/
eller AIDS, s.k. ”late presentation” [1].
Trots att vi lever i ett land med hög
utbildningsnivå, god sjukvård och fria
HIV-mediciner diagnostiseras hela 60% av
våra patienter sent enligt definitionen ovan.
Majoriteten av dem har redan en avancerad
HIV-infektion (CD4<200 och/eller AIDS)
med risk för allvarliga konsekvenser. Sett till
dagens behandlingsrekommendationer, där
vi rekommenderar behandling vid CD4värden mellan 350–500, är problemet än
mer angeläget då endast en minoritet får sin
diagnos i ett skede då vi kan rekommendera
att avvakta behandling.
Konsekvenserna av sen diagnos är flera.

Först och främst ses en ökad sjuklighet med
förhöjd risk för både AIDS-komplikationer
och död hos den enskilde. I och med att man
under lång tid är ovetande om sin diagnos
samt, som obehandlad, inte sällan har höga
virusmängder innebär sen diagnos också en

ökad risk för smittspridning. Slutligen är sen
diagnos kostsamt rent samhällsekonomiskt
då detta inte sällan medför långa och dyra
vårdtider på sjukhus samt en förhöjd sjuklighet med sjukskrivningar som följd.
Med syftet att kartlägga problematiken
med sen diagnos i Sverige närmare samt att
identifiera orsaker till detta bedriver jag, tillsammans med Veronica Svedhem Johansson
och Anders Sönnerborg sedan hösten 2009,
en multicenterstudie inkluderande tolv av
landets HIV-kliniker*. Samtliga patienter
över 18 år med diagnos under perioden
091001–120131 har inbjudits att delta och
drygt 400 har valt att medverka.
Utgångspunkt för studien är kvalitets- och

forskningsdatabasen InfCareHIV, från
vilken vi inhämtar demografisk basdata och
biokemiska variabler. Därtill har vi använt
oss av fyra olika frågeformulär där vi fokuserar dels på faktorer hos den enskilde patienten som kan vara av betydelse och orsak
till ”patients delay”, dels på att gå igenom
tidigare symtom och vårdkontakter för att
identifiera ”doctors delay”. För immigranter
efterfrågar vi även i vilken omfattning det
s.k. ”hälsosamtalet”, som även ska inkludera
HIV-test, verkligen erbjuds/äger rum.
Precis i dagarna är all data inmatad och det
ska bli en spännande utmaning att ge sig i kast
med sammanställning och analyser i höst.

Vissa saker är emellertid uppenbara redan
nu: En betydande andel av de som bär på
HIV är ovetande om det. Inom sjukvården söker individer upprepade gånger för
tillstånd som kan associeras till HIV utan
att erbjudas testning. Immigranter från
högendemiska områden erbjuds hälsoundersökning inkluderande HIV-test om de
har flyktingstatus trots att de flesta i själva
verket är anhöriginvandrare och således
hamnar utanför systemet.
HIV är en diagnos som det i många samman-

hang, av olika orsaker, talas tyst om. För de
som inte berörs dagligdags, är HIV i Sverige
i mångt och mycket ett dolt problem. Detta
hoppas vi genom vår studie att ändra på.
1. Late presentation of HIV infection: a consensus
definition. The European Late Presenter Consensus working group. DOI: 10.1111/j.14681293.2010. 00857.xr 2010. British HIV association. HIV Medicine (2010).
* Borås (Åsa Mellgren et al.), Falun (Nils Kuylenstierna
et al.), Gävle (Farshad Azimi & Erik Torell et
al.), Sahlgrenska Hud (Petra Tunbäck et al.) och
Östra (Aylin Yilmaz et al.), Göteborg, Malmö (Per
Björkman et al.), Sunderbyn (Suzanne Wendahl et
al.), Sundsvall (Örjan Andersson et al.), Västerås
(Tina Carlander & Per Holmblad et al.), Uppsala
(Mats Ericsson et al.), Karolinska och Venhälsan
(Anders Blaxhult et al.), Stockholm.

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

020-59 59 59 | Plusgiro 90 1986-0
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Roches stipendium för läkare verksamma inom hepatit C-forskning

Om bedömning och betydelse av leverfibros
hos patienter med kronisk Hepatit C
Magdalena Ydreborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Bakgrund

Delarbeten

Rutinmässig screening av blodprodukter avseende Hepatit C infördes 1992. I många delar
av världen, dock inte i Sverige, genomfördes
efter detta s.k. riktad look-back-screening för
att identifiera individer som fått transfusioner
från Hepatit C-positiva givare.
HCV-infektion leder till inflammation i
levern med risk för fibros- och cirrhosutveckling som följd. Hepatit C-relaterad levercirrhos
är idag en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation i USA och Västeuropa, och
blir allt vanligare även i Sverige. Efter levertransplantation infekterar dock viruset relativt
omgående den transplanterade levern (recurrent hepatit C) varvid utveckling av leverskada
till följd av virusinfektionen startar på nytt.
En mängd olika faktorer har visat sig påverka
detta förlopp, bland annat donatorålder och
fett (steatos) i donatorlevern. Hur andra histopatologiska förändringar i donatorlevern
påverkar graft- och patientöverlevnad efter
transplantation är dock mindre väl studerat.
Graden av fibros har stor betydelse för patientens prognos och förmåga att svara på antiviral HCV-behandling med pegylerat interferon och ribavirin. Grovnålsbiopsi av levern,
som sedan länge varit standardmetod för
skattning av fibros vid Hepatit C-infektion,
innefattar ett invasivt ingrepp som innebär
en liten risk för allvarliga biverkningar. Vidare
hämmas metoden av att den undersökta
biopsin inte alltid är representativ för resten
av levern. Alternativ till leverbiopsi som inte
innebär något invasivt ingrepp har därför
utvecklats under de senaste åren. Bland dessa
finns flera olika blodanalyser, biokemiska
fibrosmarkörer, och kombinationer (index)
av sådana som uppvisat varierande grad av
association med leverfibros, samt s.k. transient elastografi där man med ultraljudsteknik
kan uppskatta leverns elasticitet, vilket anses
relaterat till grad av fibros.
Huvudsyftet med mitt doktorandprojekt
är att utvärdera betydelsen av leverfibros i
olika patientpopulationer med kronisk Hepatit C samt att värdera olika möjligheter att
skatta mängden fibros i levern. Vi vill också
utvärdera hur väl olika fibrosmarkörer i blod
och kombination (index) av sådana kan skatta
mängden fibros i levern samt möjligheten att
med hjälp av sådana markörer prognosticera
behandlingssvar.

Mitt första delarbete (1) studerade utfallet av
en allmänt riktad screening avseende blodtransfusionssmitta av Hepatit C före 1992.
Slutsatsen av detta arbete var att framförallt
kvinnor hörsammade uppmaningen att testa
sig. Hos dessa visade det sig att blodtransfusion i samband med förlossning var en viktig
och förbisedd riskfaktor för HCV-smitta. Av
de som i denna undersökning diagnosticerades med hepatit C hade majoriteten mild till
måttlig fibros i levern och det var i de flesta
fall fortfarande möjligt att behandla deras
HCV-infektion.
I mitt andra arbete (2) analyserades
graft- respektive patientöverlevnad efter
levertransplantation pga. HCV-associerad
levercirrhos i relation till relevanta prognostiska faktorer inklusive donatorhistologi.
Vår slutsats av denna undersökning blev att
kvalitén på den transplanterade levern mätt
som histologiska förändringar i leverbiopsi
före transplantation har betydelse för överlevnad efter transplantation och att det skulle
kunna vara av värde att göra en histologisk
bedömning av organet inför levertransplantation av HCV-positiva individer.
För närvarande studerar jag hur väl ett
antal biokemiska markörer kan prediktera
signifikant fibros, levercirrhos och steatos
vid Hepatit C-infektion. Studiekohorten är hämtad från en fas III multicenter
behandlingsstudie av HCV genotyp 2 och
3 (NORDynamIC; n=382). Syftet är att
utvärdera nya, potentiella fibrosmarkörer i
förhållande till leverbiopsi. Vi har hittills i
det här materialet identifierat ett fibrosindex
som kan prediktera levercirrhos med hög
tillförlitlighet, men detta behöver valideras
i en annan patientkohort.
Stipendiepengarna är tänkta att användas
till ett arbete där vi avser att studera betydelsen av IL 28B-variation mätt med leverstyvhetsmätning. Bakgrunden är att singelnukleotidpolymorfism i ett baspar i närheten
av den interferonkodande genen IL28B, har
visat sig vara relaterad till såväl spontan utläkning som svar på antiviral behandling hos
patienter infekterade med genotyp 1 av Hepatit C-viruset (3,4) Dessutom verkar det som
att såväl mängden inflammation som steatos
i leverbiopsi hos patienter infekterade med
genotyp 3 varierar med IL28B genotyp (5,6).

Vi avser därför att i samarbete med kollegor
på Infektionsklinikerna i Lund, Linköping
och Stockholm undersöka cirka 400 patienter
med kronisk Hepatit C av alla genotyper
med transient elastografi, leverstyvhetsmätning. Resultatet relateras sedan till HCVgenotyp och IL28B-polymorfism. Syftet är
att utvärdera om polymorfism i IL28B är av
betydelse för skattning av leverfibros mätt
med leverstyvhetsmätning och om dess betydelse varierar mellan genotyper. Detta kan i
så fall innebära att variation i IL28B kan ha
betydelse inte bara för graden av utläkning
och svar på antiviral behandling utan även
för naturalförloppet vid HCV-infektion.
Sammanfattning

Graden av fibros har stor betydelse vid handläggning av kronisk Hepatit C-infektion.
Vi hoppas att våra resultat ska förbättra
möjligheten att i kliniken kunna utvärdera
omfattning av leverskada på ett enkelt och
icke-invasivt sätt. Genom våra undersökningar hoppas vi kunna få ökad förståelse
för vilka faktorer som är av betydelse för
fibrosutveckling vid kronisk Hepatit C och
att denna kunskap kan användas för att bättre
kunna bedöma patienternas prognos.
1. Look-back screening for the identification of
transfusion-induced hepatitis C virus infection
in Sweden. Scand J Infect Dis. 2011 Jul; 43(67):522-7. Epub 2011 Mar 7
2. Impact of donor histology on survival following
liver transplantation for chronic hepatitis C virus
infection; A Scandinavian single center experience. Scand J Gastroenterol. 2012 Jun;47(6):7107. Epub 2012 Mar 27
3. Thomas DL, Thio CL, Martin MP, et al. Genetic
variation i IL28B och spontaneous clearance
of hepatitis C virus. Nature 2009;461(7265):
798–80.
4. Ge D, Fellay J, Thompson AJ, et al. Genetic
variation i IL28B predicts hepa- titis C
treatment-induced viral clearance. Nature
2009;461(7262):399– 401.
5. Moghaddam A, Melum E, Reinton N, et al.
IL28B genetic variation and treatment response
in patients with hepatitis C virus genotype 3
infection. Hepatology 2011;53(3):746–54
6. Rembeck K, Alsio A, Christensen PB, et al.
Impact of IL28B-related single nucleotide polymorphisms on liver histopathology in chronic
hepatitis C genotype 2 and 3. PLoS One
2012;7(1):e29370. Epub 2012 Jan 13.
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Fallseminarium på Comwell Aspenäs
i Lerum 7–8 Februari 2013
Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare
i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 7–8 februari ordnas
ett seminarium för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen
skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i
fallseminarium 1–2 gånger under sin ST.
Kurslokal: Comwell Aspenäs i Lerum, ca 2 mil från Göteborg och ca 2 mil från Landvetter
flygplats.
Kurstid: 7–8 februari. Vi startar med lunch och avslutar efterföljande dag med sen lunch.
Pris: 4 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.
Varmt välkommen med anmälan senast den 4 december 2012.
Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.
Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, telefon (inkl mobil), mailadress, ev. specialkost
samt hur många månader du har kvar till specialistkompetens samt hur många fallseminarium
du har deltagit i tidigare och när. Skriv också om du har din verksamhetschefs godkännande
och faktureringsadressen inklusive referensnummer. Märk mailet: Fallseminarium.
Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att
snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har antagits. Vi kommer
att prioritera de som inte har varit med tidigare och de som har kort tid kvar till specialistkompetens samt att sträva efter god spridning mellan olika kliniker.
Vid frågor kontakta Anna Widell, e-mail: anna.widell@vgregion.se
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Hepatit C-behandling och Streptococcus pyogenes

M

örkret faller tidigare och det är höst
i luften här i Helsingborg. Några kortare perioder av sommar har infunnit
sig även i år, men så korta att det känns som
en ovanligt kort sommar.
Innan dess hade jag förmånen att under det
gångna året lyssna till Åsa Alsiö, verksam i
Skövde, som presenterade sin då nyligen vid
Sahlgrenska Akademin framlagda intressanta
avhandling om Hepatit C-behandling på Läkarsällskapets riksstämma i Stockholm. Åsa har
studerat betydelsen av 12 kontra 24 veckors
behandling vid hepatit C genotyp 2/3 och
resultaten har fått praktisk klinisk betydelse
då de påverkat de nationella behandlingsriktlinjerna för hepatit C. Mellan 30–40% av hepa-

tit C-patienterna kan få den kortare behandlingstiden vilket innebär färre biverkningar och
lägre kostnad om man selekterar patienter
enligt principerna i studien. Således till gagn
för både den behandlade och förskrivaren(s
verksamhet), utomordentligt bra resultat att
visa den kliniska forskningens betydelse för
den dagliga medicinska verksamheten!
En vacker marsdag mitt i influensatider,
försvarade Fredrik Kahn sin avhandling om
Streptococcus pyogenes, heparinbindande
protein och sepsis, vilken, ska erkännas,
jag som medlem i betygsnämnden i Lund
läst mer i detalj än Åsas avhandling. Introduktionen till de ingående arbetena synes
snarast vara en lärobok i immunförsvar mot

bakterier, streptokocker i synnerhet, vackert
illustrerad av Marcus (efternamnet saknas
i acknowledgements). Diskussionen kring
sepsis var mycket givande mellan respondenten och Car Johan Treutiger som gjorde
en mycket njutningsbar, lärorik opposition
i detta centrala infektionsämne och dess
molekylära, immunförsvarsgrunder. Det intressanta heparinbindande protein som studeras
i Lund lockar nu till doktorandstudier även
från infektionskliniken här i Helsingborg inom
forskningen i Lund. Således följer fortsättning
på flera fronter inom projektet för framtida,
spännande läsning i Infektionsläkaren.
Cecilia Rydén

On the outcome of antiviral therapy for
hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection

Åsa Alsiö
År 2003 blev jag färdig internmedicinspecialist och arbetar sedan dess på infektionskliniken i Skövde där jag 2007 blev specialist
i infektionssjukdomar, Jag har forskat inom
hepatitfältet vilket har varit inspirerande
och lärorikt.
Min förhoppning är att kunna fortsätta kombinera kliniskt arbete med forskning och
utvecklingsarbete vilket jag tror är fruktbart
för såväl klinik som forskning.
Behandlingen av hepatit C-patienter med
grav leverskada och/eller kraftig övervikt
utgör fortsatt en utmaning och jag vill gärna
bidra till att öka kunskaperna om denna
grupp i min framtida forskning.
Större delen av min lediga tid ägnar jag åt
min man, tre barn och hundvalp. När tiden
medger sjunger jag gärna i kör och springer
orientering

Åsa Alsiö
Avdelningen för Infektionssjukdomar/Virologi
Institutionen för Biomedicin
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Verksam vid infektionskliniken SkaS Skövde
Disputation november 2011
Opponent: Professor Rolf Hultcrantz
Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Huvudhandledare: Docent Martin Lagging
Bihandledare: Docent Johan Westin, Professor Rune Andersson

K

behandling var lika bra som 24 v. Vi kunde
visa att 24 veckors behandling generellt sett
trots allt var bättre än 12 v (utläkningsfekvens 78% jämfört med 59%, P<0,0001)
oberoende av leverskada.
Tolv veckors behandling var dock likvärdig 24 v behandling för patienter yngre än
40 år men även för de äldre patienter som
svarade så snabbt på behandling att de hade
en virusnivå i blod under 1000 IU/ml redan
behandlingsdag 7.
Med en alternativ metod för att bestämma
mängden virus i serum under behandlingen,
HCV-coreantigenkvantifiering, kunde vi
identifiera patienter med tillfredsställande
behandlingsresultat efter 12 veckors behandling. En tredjedel av patienterna (126 st.)
hade HCV coreantigen <0,2 pg/ml på tredje
behandlingsdagen och utläkningsfrekvensen
hos dessa var 86% jämfört med 84%, vid 12
respektive 24 veckors behandling.


ronisk hepatit C virus (HCV)infektion medför gradvis utveckling av leverskada och ökad risk
för levercancer. Viruseradikering, som kan
uppnås genom läkemedelsbehandling med
interferon och ribavirin i kombination,
minskar denna risk avsevärt.
Andelen varaktigt botade patienter med
HCV Genotyp 2/3 är ca 80% efter 24
veckors behandling. Behandlingen är tyvärr
behäftad med betydande biverkningar och
stora kostnader.
Om man skulle kunna bota samma andel
patienter med kortare behandling skulle
biverkningar och kostnader kunna reduceras
avsevärt. Vår studie omfattar 31 nordiska kliniker vid vilka 392 patienter randomiserades
till 12 eller 24 veckors behandling med 180
mg pegylerat interferon-a 2a per vecka och
800 mg ribavirin per dag. Huvudsyftet med
studien var att undersöka om 12 veckors
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Tolv patienter svarade inte alls på behandling. Dessa patienter var äldre, mer överviktiga och hade högre virusnivå i blodet
samt lägre koncentrationer av interferon
behandlingsdag 7 och 29.
I vår patientcohort korrelerade BMI till
fibrosstadium, steatosgrad och insulinresistens.
Kraftigt överviktiga patienter (Body mass

index, BMI > 30) hade lägre koncentration
av såväl ribavirin som interferon i blodet och
svarade sämre på behandling (utläkningsgrad
62% jämfört med 89%, P=0,006). De viktigaste orsakerna till bristande behandlingssvar
var lägre koncentrationer i blod av ribavirin
vecka 12 och interferon dag 29 samt hög
virusnivå i blod före behandling.

Mängden av proteinet IP-10 i plasma
innan behandling var relaterat till hur snabbt
virusnivån minskade under de första dagarnas behandling. IP-10-nivåerna i plasma
stämde väl överens med nivåerna i levern
vilket antyder att IP-10 bildas i levern.
De nationella behandlingsriktlinjerna för

hepatit C har ändrats, delvis med hänsyn
tagen till vår studie. Vi beräknar att 30–40%
av patienterna kan få kortare behandling
till avsevärt lägre kostnad och med färre
biverkningar om man tillämpar våra resultat
för att selektera patienter som är lämpliga
för kortare behandling.
Andelen patienter som läker ut efter att ha
selekterats genom monitorering med HCV
coreAg-testet är jämförbar med viruskvan-

tifiering med RT PCR-teknik. I beaktande
av att kostanden för Core Ag-mätning är
ca en tiondel av kostnaden för HCV RNAkvantifiering och att utrustningen som krävs
för analysen är mer tillgänglig, bör denna
metod kunna användas för att styra behandlingstiden hos patienter med kronisk Hepatit
C i de områden av världen där tillgången till
mätning av HCV RNA med realtids-PCR
är begränsad. Detta skulle ge fler patienter
med kronisk Hepatit C möjlighet att få en
individanpassad behandling.
Framtida studier för att förbättra behandlingsresultaten hos patienter med kronisk
Hepatit C genotyp 2/3 och högt BMI, där
läkemedelskoncentrationer och möjlighet till
påverkan av BMI och insulinresistens innan
behandling utvärderas, är angelägna. ■

Streptococcus pyogenes – a manipulator
of human defences
Fredrik Kahn
Infektionsläkare, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus
Avdelningen för infektionsmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds Universitet
Disputationsdatum: 9 mars 2012
Opponent: Docent Carl-Johan Treutiger, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.
Huvudhandledare: Professor Lars Björck
Bihandledare: Docent Oonagh Shannon

Fredrik Kahn

Jag påbörjade min infektionsläkarbana 2002 på infektionskliniken i
Lund, sedermera infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus
och är specialist sedan 2010. Innan dess gjorde jag AT i Kristianstad
och hann också med ett halvårs vikariat på barnmedicin i Göteborg.
Mina medicinstudier bedrev jag i Lund där jag också läst fysik och
matematik under två års tid. Intresset för infektionssjukdomar väcktes
redan under grundutbildningen och jag har alltid haft ett stort intresse
för forskning och 2004 började jag forska hos professor Lars Björck,
antogs som doktorand 2005. Sedan 2006 har jag haft en kombinerad
forsknings- och ST-tjänst, så kallad ST-ALF vilket gjort att jag haft
förmånen att kunna forska 50% av tiden. Kombinationen av halvtid

S

treptococcal toxic shock syndrome
(STSS) utgör en fruktad form av sepsis
med hög dödlighet trots modern
intensivvård. Det har uppskattats att S.
pyogenes orsakar över en halv miljon dödsfall årligen varav 163 000 beror på invasiva
infektioner. Detta placerar S. pyogenes på en
föga hedrande nionde plats över de patogenerna som orsakar flest dödsfall i världen.

38 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N 3 • 1 2

forskning och halvtid klinik har varit en perfekt blandning för mig och
gett mig möjlighet att ha långa sammanhängande forskningsperioder
vilket varit väldigt värdefullt för ett laborativt arbete. Forskningsmiljön vid avdelningen för infektionsmedicin i Lund under ledning
av professor Lars Björck har varit oerhört stimulerande med en stor
mängd aktiva, dynamiska och framgångsrika forskare.
Jag är gift och har två barn, fyra och ett år gamla. Fritiden ägnas,
förutom åt att umgås med familjen, åt att spela saxofon i ett storband,
vara ute i naturen och utöva mitt botaniska intresse samt att odla vår
trädgård till både nytta och fägring.

Vad som avgör vilken typ av infektion bakterien orsakar och hur allvarlig den blir är
ännu inte klarlagt, men det tycks som såväl
bakterie- som värdfaktorer är väsentliga.
Exotoxiner har visats spela en viktig roll

vid STSS och patienter med STSS har
benägenhet att producera höga nivåer av
inflammatoriska cytokiner som svar på dessa

exotoxiner. Man har även funnit att vissa
HLA klass II-alleler korrelerar till svårighetsgraden vid S. Pyogenes-infektion. Ett
utmärkande drag hos patienter med STSS
är ett excessivt plasmaläckage med förluster
på 10–20 liter/dygn. Vår forskargrupp har
studerat vad som kan förklara detta läckage,
och identifierat viktiga interaktioner i förloppet. M-protein frisätts från bakteriens yta
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och bildar komplex med fibrinogen. Dessa komplex har sedan
möjlighet att binda till neutrofiler via b2-integriner varvid heparin bindande protein, HBP, (alternativt kallat azurocidin eller
CAP-37) frisätts. HBP inducerar ökad vaskulär permeabilitet
vilket leder till plasmaläckage.
Vi har inom mitt doktorandprojekt påvisat en individuell varia-

tion i svaret på M1-fibrinogenkomplex. Vissa personer svarar
med en kraftfull HBP-frisättning medan andra personers
neutrofiler inte reagerar på detta komplex, vilket skulle kunna
förklara den individuella skillnaden i sjukdomsförlopp hos
dem som drabbas av S. pyogenes-infektioner. Skillnaden i HBPfrisättning beror på förekomsten av antikroppar mot M-protein.
Förekomsten av antikroppar mot vissa specifika epitoper i
streptokockens M-protein leder till en kraftfull frisättning av
HBP och vaskulärt läckage. Att IgG i den akuta fasen skulle
kunna bidra till inducering av ett patologiskt inflammatoriskt
svar är ett nytt koncept inom bakteriell patogenes.
Våra observationer ställer användningen av IVIG vid STSS
i ny dager och reser frågan om IVIG-behandlingen skulle vara
mer effektiv om immunglobulinet först befriades från eventuellt skadliga antikroppar. En annan hypotes är att IVIG skulle
kunna utöva en viss del av sin effekt via ett internt IgG-byte och
därmed befria kroppen från skadliga antikroppar, en mekanism
som påvisats vid vissa autoimmuna tillstånd.
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I våra studier av neutrofiler och vaskulärt läckage har vi inom

forskargruppen också studerat trombocyternas roll och funnit
att trombocyter reagerar på likartat sätt som neutrofiler.
M1-protein hos personer med tidigare nämnda specifika
antikroppar in vitro inducerar en kraftfull komplexbildning
mellan neutrofiler och trombocyter som således bildar ett
hetrotypiskt aggregat. Det är känt att neutrofiler i sådana
aggregat aktiveras. Den centrala domänen av M1-proteinet är
nödvändig för sådana aggregat ska bildas. Vi har i en musmodell
studerat trombocytens betydelse vid invasiv streptokockinfektion. Streptococcus pyogenes ger i denna modell upphov till
trombocytopeni samtidigt som andelen trombocyt-neutrofilkomplex stiger. Trombocyter i denna modell tycks bidra till
spridningen av bakterierna. Möss som görs trombocytopena
innan de infekteras med S. pyogenes har både lägre bakterietal
i såväl blod som andra organ och uppvisar mindre uttalade
tecken på inflammatoriskt svar och sjukdom. I analogi med våra
data, att trombocyten kan bidra till spridning av infektionen,
är det känt att vid vissa tumörformer bidrar trombocyterna
till metastasering av sjukdomen. Detta öppnar nya intressanta
frågeställningar om uppkomstmekanismerna och betydelsen
av trombocytopenin vid svår infektionssjukdom.
En sällsynt manifestation av streptokockinfektion med abscess-

bildning och trombosutveckling hos en patient beskrivs i
avhandlingen. Trots sin vanlighet orsakar S. pyogenes sällan
abscesser utanför huvud-hals-regionen. I denna fallbeskrivning
karaktäriserar vi den orsakande organismen och kan visa att
denna uttryckt prokoagulatoriska faktorer, således ytterligare ett
sätt genom vilket streptokocken kan manipulera värdförsvaret. ■
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ANNONS

§

Protokoll fört vid medlemsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 21 maJ 2012
Närvarande: Jan Källman (ordf), Maria Werner, Johan Westin, Kristina Cardell, Hans Norrgren,
Stephan Stenmark, Anna-Karin Larsson, 25 medlemmar

§1. Jan Källman öppnade mötet.
§2. Till mötesordförande valdes Jan Källman.
§3. Till mötessekreterare valdes Stephan
Stenmark.
§4. Till protokolljusterare valdes Jonas
Sundén-Cullberg och Peter Lanbeck.
§5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
§6. Information från styrelsen:
Jan Källman informerade om IPULS föreslagna förändringar av SPUR-inspektioner
och den diskussion som kommit som en
reaktion på bristande dialog i processen och
på innehållet i förändringen.
Informerade om att vi har fått en förfrågan från Föreningen för medicinsk mikrobiologi om vi vill samordna kommande
vårmöten. Redan nu har vi ett samarbete
på riksstämman. Vi har efter dialog med
infektionskliniken i Örebro, som arrangerar vårmötet i Örebro, tackat nej till ett
samarbete 2013. För- och nackdelar med
gemensamt möte diskuterades. Frågan måste
beredas mer och kommer att återkomma
både på chefmötet och årsmötet i höst.
Johan Westin informerade om programmet till Riksstämman 2012. Stämman hålls
i Stockholm och vi har program 28–29/11
och planerar för en fest på kvällen 28/11.
Deadline för abstracts är 24/8.
Ola Weiland har bjudits in att hålla Justus
Ström-föreläsningen.
Stephan Stenmark informerade om SILF:s
remissvar till Socialstyrelsen angående förslag
på ny specialitetsindelning. Vi är kvar som
basspecialitet och tillstyrker förslaget om
att Vårdhygien blir en tilläggsspecialitet till
oss. Vi har också påmint om vårt tidigare
önskemål om att få byta namn från Infektionsmedicin till Infektionssjukdomar.
I PRISS-projektet är snart alla kliniker i
Sverige som opererar knä- och höftledsproteser reviderade. Man ska nu gå vidare och
skapa behandlingsrekommendationer inom
tre områden utifrån den bank av förslag på
rutiner som klinikerna skickat in under processen. Vi ska rekrytera tre infektionsläkare
att delta i det arbetet i höst.

Anna-Karin Larsson informerade om
det genomförda fortbildningsmötet på Vår
Gård i Saltsjöbaden 23–25/5. Temat var
kirurgiska infektioner. Kursen var fulltecknad och fick bra utvärdering. Inbjudan till
höstutbildningen om ortopediska infektioner 18–19/10, god tillströmning med
anmälningar.
Styrelsen har inköpt mentometerutrustning för att användas på våra utbildningar
och möten.
Maria Werner informerade om appen på
infektion.net och kommande uppdateringsarbete på hemsidan.
Informerade om genomförda och planerade revisioner av programgrupperna. Man
ska nu jobba med att förbättra layouten i
programmen för att öka läsbarheten.
Uppmanade till hög inmatningsfrekvens
i kvalitetsregistren och informerade om ett
kvalitetspris på 20 000 kr som kommer att
utdelas till en klinik som utmärkt sig för ett
bra kvalitetsarbete.
§7.
Hans Norrgren, skattmästare. redovisade
föreningens bokslut 31/12, 2011 samt bokslut 31/12, 2011 i Göran Sterners resestipendiefond.
§8.
Revisionsberättelserna för Infektionsläkarföreningen och Göran Sterners resestipendiefond gällande verksamhetsåret 2011 har
inkommit till skattmästaren. Då ingen av
revisorerna var närvarande vid medlemsmötet och revisionsberättelserna inte fanns
tillgängliga för redovisning beslöt årsmötet
att bordlägga frågan och skjuta fram presentationen samt frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen till årsmötet.
§9.
Inga övriga frågor.
§10.
Ordförande tackade alla mötesdeltagarna
och avslutade mötet.
Stephan Stenmark
Facklig sekreterare
Jan Källman
Ordförande
Jonas Sundén-Cullberg Protokolljusterare
Peter Lanbeck
Protokolljusterare

Kallelse till
Ordinarie
årsmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningen
Torsdagen den 29 november 2012
kl.10.30-11.30.
Stockholmsmässan, Älvsjö
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet.
Val av mötessekreterare.
Val av protokolljusterare.
Godkännande av
kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen
och ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2012.
9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse gällande
2011 års bokslut. Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen. Frågan
bordlagd från medlemsmötet
21/5, 2012.
11. Val.

- Styrelsen: Ordförande (2 år),
Vice ordförande (2 år), Facklig
sekreterare (2 år), Skattmästare (2 år),
två övriga ledamöter (2 år).
- Revisorer för verksamhetsåret 20122013: 2 ordinarie, 1 suppleant.
- Ledamöter i Svenska
Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år:
2 ordinarie, 2 suppleanter.
- Ledamot i Specialistföreningarnas
representantskap i Sveriges
Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie,
1 suppleant.
- Val av 1 ledamot till valberedningen

12. Fastställande av årsavgift för
2013.
13. Proposition från styrelsen
med förslag på förändring av
stadgarna. Förslaget presenteras
på hemsidan.
14. Verksamheten år 2013.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.
Välkomna!
Stephan Stenmark,
Facklig sekreterare
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ANNONS

§

Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 21 maJ 2012
Närvarande: Jan Källman (ordf), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant (skriftlig rapport),
Stephan Stenmark, Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin Larsson

§1
Ordförande Jan Källman öppnade mötet.
§2
Till protokolljusterare jämte ordföranden
valdes Kristina Cardell.
§3
Dagordningen fastställdes.
§4
Föregående protokoll från styrelsemötet
den 13/3, 2012 granskades och godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Brev från södra sjukvårdregionen om kvalitetsindikatorerna i kvalitetsregistret. Önskar
en genomgång och revision. Styrelsen efterfrågar en precisering innan vi går vidare
med frågan.
Diskussion om kvalitetspris till en klinik
som gjort särskilt goda insatser i kvalitetsregistret. Ska annonseras till klinikerna. M.W.
och Per Arneborn ska ta fram ett förslag med
kungörande på Chefmötet.
Diskussion om formerna för nästa vårmöte. Samordning med IFIS 2013 och
eventuellt med Föreningen för medicinsk
mikrobiologi i framtiden. Frågan ska diskuteras vidare på höstinternatet för ställningstagande på årsmötet
§ 6 Inför medlemsmötet
Genomgång av vilka punkter som ska tas
upp under styrelsen informerar på medlemsmötet.
§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Remissvar till SLF-SoS om den nya specialitetsindelningen.
Rapport om det fortsatta arbetet i PRISS.
§ 6 Rapport från vetenskaplige
sekreteraren J.W.
Inkommande remiss: Ett flertal via SLS som
vi inte ska besvara.
Besvarad remiss: Ingen.
Redovisning av program för riksstämman
28–29/11.

28/11 på kvällen planeras ett infektionsmedicinskt minisymposium och en middag
med prisutdelning för bästa föredrag och
postrar.

Studierektorsmötet blir 5/11.
Någon från SPUK kommer att representera oss på kongressen ”Framtidens specialistläkare” i september, troligtvis Jonas Ahl.

§ 11 Redaktörens ärenden K.C.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren
nr 3 och nr 4/2012.
Deadline för nr 3: 5/9.
Idéer för kommande artiklar diskuterades.

§ 15 Programgrupper, hemsida,
kvalitetsregister M.W.
Programgrupper: Jobbar med layoutförbättringar av vårdprogrammen, man börjar med
endokarditprogrammet.
Vårdprogrammet för svår sepsis – septisk
chock uppdaterat och publicerat.
Urinvägsinfektioner ska börja starta upp
sitt arbete.
Kvalitetsregister: Pågående uppgradering
av programvaran i systemet.
Hemsidan:Pågående uppdateringar av
hemsidan.

§ 12 Rapport från fortbildningsansvarig
A-K.L.
Rapport från fortbildningsmötet i Vår Gård
i Saltsjöbaden 23–25/4. Kursen var fulltecknad. Tema om kirurgiska infektioner.
Bra kurskritik.
Höstutbildningen 18–19/10 i Stockholm.
Annonseras i Infektionsläkaren 2/2012.
Tema: Ortopediska infektioner. God tillströmning av anmälningar. Planerar för 30
deltagare.
Styrelsen ska diskutera tema för fortbildningen 2013 på internatet. Förslag på teman
är t.ex. Tropikmedicin och uppdatering av
antibiotika.
§ 13 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen
antogs ingen
§ 14 Frågor angående yngre läkare
och SPUK. Skriftlig rapport C.L.
ST-skrivningen har genomförts, inte så
mycket feedback ännu, men C.L. tyckte
själv att den var bra.
Kurser: SPUK deltar i två workshops i
sept/okt med IPULS. IPULS betalar lön och
resa. Ett SPUK-möte är förlagt i anslutning
till den ena av dessa dagar. SPUK har uppmanat kursgivare till extrakurser. Uppsala
har precis haft en extra kurs om antimikrobiell terapi, i höst kommer en extra TB-kurs
och v 11 nästa år kommer infektioner hos
immunsupprimerade att gå extra.
Ungt forum i höst kommer att ha UVI
som tema, Torsten Sandberg i Göteborg
har kontaktats.

§ 16 Styrelsens mötesplanering för 2012
29–31/8 Internat i Fjällbacka
11/10
Styrelsemöte på förmiddagen
11–12/10 Chefmötet
28–30/11 Medicinska riksstämman
i Stockholm
29/11
Årsmöte
§ 17 RAF-stipendiat 2012-13
J.K. skriver brev till verksamhetscheferna
med önskemål om förslag.
§ 18 Inför internatet
Sammanfattar de punkter som ska diskuteras
vidare vid höstens internat.
§ 19
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark
Jan Källman
Kristina Cardell

Facklig sekreterare
Ordförande
Protokolljusterare
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Kongresser & Möten 2012/2013
2012

2013

15-19 okt

Tuberkulos, ipuls-kurs
Stockholm
www.ipuls.se

16-18 jan

2nd ESCMID Conference on Invasive Fungal Infections
Rome, Italy
www.escmid.org

16-18 okt

Infections in Returning Travellers: There Is No
Border for Transmission of Infections,
ESCMID Postgraduate Education Course
Istanbul, Turkey
www.escmid.org

24-25 jan

Infektioner hos patienter med hematologiska
maligniteter, ipuls-kurs
Stockholm
www.ipuls.se

11-12 mar

18-20 okt

The 2nd World Congress on Controversies in the
Management of Viral Hepatitis (C-Hep)
Berlin, Germany
www.comtecmed.com

Livshotande infektioner
Stockholm
www.ipuls.se

18-22 mar

Tuberkulos
Stockholm
www.ipuls.se

22-24 mar

2nd ESCMID Conference on The Impact of Vaccines on
Public Health
Prague, Czech republic
www.escmid.org

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

Regionmöte för HIV-infektion, Tema: HIV diagnostik
och behandling
Göteborg
www.ipuls.se

8-12 apr

12 nov–
17 feb

Swedish Ethiopian course in tropical infections and
HIV. Kurs inom tropikmedicin, tropical medicine
Stockholm och Adis abbeba, Etiopien
www.ipuls.se

Klinisk tropikmedicin
Stockholm
www.ipuls.se

22-26 apr

The Liver Meeting 2012, AASLD
Boston, USA
http://www.aasld.org/lm2012

Sepsis på akutmottagningen och IVA
Linköping
www.ipuls.se

24-28 apr

II International Conference on Antimicrobial
Research – ICAR2012
Lisbon, Portugal
http://www.formatex.org/icar2012/

ILC-International Liver Congress, EASL
Amsterdam, The Netherlands
http://www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.
aspx

27-30 apr

ECCMID
Berlin, Germany
http://www.congrex.ch/eccmid2013/

9-13 nov

21-23 nov

23 nov

Hiv, Hepatit B & C – Evidensbaserad medicin och
Patientfall
Göteborg, www.ipuls.se

25-28 nov

Infektioner hos immunsupprimerade, ipuls-kurs
Stockholm, www.ipuls.se

27-nov

Virologisymposiet
Stockholm, www.ipuls.se

28-30 nov

Medicinska Riksstämman 2012,
Tema: Framtidens hälsa
Stockholm
http://www.sls.se/riksstamman/

10-14 dec

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

3-7 dec

HIV and Opportunistic Infections – Diagnostics,
Treatment and Gender Perspective, internationell
kurs
Dar es-Salaam, Tanzania
http://edu.ipuls.se/www/_public/pub_course.
cfm?courseid=8551

7-8 dec

EASL Monothematic Conference: HIV and the Liver
London, UK
http://www2.kenes.com/london2012/Pages/Home.
aspx
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Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Morten Saksö, Kristianstad
Tamara Matti, Umeå
Jonas Hansson, Luleå
Finn Filén, Huddinge
Associerade:
Agneta Samuelsson, Huddinge
Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2012-08-29.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte
får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen
c/o Hans Norrgren
Vallkärratorns bygata 14
226 50 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se

